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ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله
آیا د مسو کان پخپل ریښتونی

آیا د مس عینک تړون د افغانستان د راتلونکي
لپاره یوه کره او سالم اساس رامنځ ته کوي؟
د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ
د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

د  ۲۰۱۲کال نومبر

1

2

مطبوعات ودروئ!
د دغه راپور د بشپړیدو څخه وروسته د افغــــــــــانستان د کانونو وزارت د زیرمو د استخراج په اړ ه د  ۲۰۰څخه د زیاتو قراردادونو په
خپرولو سره یو ستر ګام اخیستی دي Global Witness .د عامه شفافیت په اړه د ملت سره د ترسره شوو ژمنو د عملي کولو په برخه کې د
دغه ګام څخه هرکلی کوي.دغه امر د دې ښکارندوی دي چه ملت د خپلــــــــــو ملي سرچینو په اړه د ترسره کیدونکو خبرو اترو او پریکړو په
اړه د څارنې او خبرتیا حق لري
که څه هم خپاره شوي قراردادونه د کوچنیو پروژو او د کم ارزښت لرونکو قراردادونو په اړه دي ،خو بیا هم یو شمیر مهــــــــــم قراردادونه
لکه د امو دریا د تیلو قرارداد ،د قره زغان د طال قرارداد او د لودیدیځ ګرمک په څیر قراردادونه هم عامه مظهر ته وړاندي کړل شول .پدې
سره سره بیا هم د افغانستان د حساس استخراجي سکتور په اړه د بشپړ شفافیت د رامنځ ته کولو په موخه ال هم یو څه الره پاتي ده.
جیــــــب
د  ۲۰۱۲کال د اکتوبر تر ۳۰مې پورې د افغانستان په تاریخ تر ټولو د سترې پانګونې یعني د –عینک د مسو قرارداد -په اړه ال هم معلومات د
عامه مظهر څخه پاټ ساتل شوي دي .داسي معلومیږي چه د چیني پانګونه کوونکي کمپنی او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ترمنځ پدې
اړه ال هم خبرې روانې دي او مونږ غواړه چه د افغانستان د شفافیت ته د تعهد او د چنیایی اصل یعني ' دوجنابه منفعت' او ' وین وین شرکت'
لخوا د ترسره شوو تعهداتو په رڼا کې خپلو ژمنو ته معتهد پاتي شي .د لومړي څپرکي (د قرارداد شفافیت) د اندیښنو د ځوابولو په الره کې په
ځانګړي ډول د فرعي قرادادونو ،او دویم الس عرضه کوونکو او سترو پروژو په برخه کې الهم باید زیات څه ترسره شي ،او پدې اړه عامه
معلومات په ډاګه کړل شي چه څوک د ګټه اخیستونکو کمپنیو ترشا دي او همدا ډول د زیرمو د استخراج لپاره د دواطلبی په سکتور کې څوک
ګډون کوي .د دې چارو په ترسره کولو سره به افغانستان وکوالی شي د ریښتنې استخراجي سکتور په برخه کې شفافیت ته ال ټینګتیا وروبښي او
سترې موخې ترالسه کړي.

د  Global Witnessپه اړه
 Global Witnessپه لندن کې میشت یوغیر -دولتي موسسه ده چې د طبیعي زیرمو ،تاوتریخوالی ،اداري فساد او ورسره تړلي د محیطي او
بشري قوانینو ناوړه کارونې په اړه تحقیقات ترسره کوي .زمونږموخه داده چې د طبیعي زیرمو سکټور په اداره کې حکومتولي ،روڼوالی او
حساب ورکونې ته وده ورکړو ترڅو ډاډه شو چې د زیرمو څخه ترالسه شوي عایدات د تاوتریخوالي سره مرسته یا پیاوړی کولو ،اداري فساد یا
دولتي-چورکولو پرځای د سولې او پایداره پرمختیا په الره کارول کیږي .مونږپه ټوله آسیا ،افریقا اوسهیلي امریکا کې کارکوو ،او د اروپايي،
شمالي امریکا ،آسیایي او افریقايي شرکتونو او دولتونو د کارونو او دنړیوال مالي سیسټم په اړه څیړنې ترسره کوو.
د تاریخ له مخې ،د پالیسي جوړوونکو سره زمونږ تحقیقات ،خپرونې او نږدې کارکول د کیمبرلې بهیر په رامینځته کولو کې مهمه ونډه درلوده،
چې له مخه یې ،دالماسو په سرسوداګریزاختالف کنټرول او داستخراج کوونکو کارځایونود روڼوالي نوښت په الره واچول شو ،او د طبیعي
زیرموعوایدو د روپیو او رسید په اړوند روڼوالی کارونه ټینګه شوه .مونږ په  ۲۰۰۳کال کې د الماسو په سردتاوتریخوالي کمولوپه برخه کې د
کارکولو له امله د نوبل سولې جایزې لپاره شریک -نوماند غوره شوي ؤو.
د زیاتو معلوماتو لپاره  www.globalwitness.orgوګورﺉ.

د مننې اظهارات
 Global Witnessد عینک قرارداد په بیاکتنه کې د ځینو پوهانوله زیات قیمتي مالتړوڅخه ګټه اخیستې ده.
مونږ په ځانګړې توګه د الندې کسانو څخه منندوی یو:
•د انګلستان د ایزیکس بزنس او بشري حقونوله پروژې څخه پروفیسیورشیلډون لیډر ،انیل ایلمز ،تاراوان هو ،ایګون کزیمووا ،یوسف فرح،
جودیث شونسټینراو رازمیا کزیمووا؛
•د انګلستان ډوندي پوهتنون د انرژي ،پټرولیم او منرال پالیسي او قانون له مرکزڅخه ډاکټرانا الیزابت باسټیدا؛
•دنړیوالې پرمختیا د تیږوخونې اومدافع وکیالنوڅخه فیلیپ ریچزاو سانډراهیلې؛ او
•په واشنګټن ډي سي کې د چاپیریال نړیوال قانون له مرکزڅخه کریسټن جینوویس اوامانډا کیسټلر،
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لومړۍ نقشه .په افغانستان کې د پام وړ معدن او نفتو زیرمې چې تړون شوي یا داوطلبۍ ته وړاندې شوي.

ﻋﻼﻳﻡ ﺍﻭ ﻟﻧډﻳﺯﻭﻧﻪ
ﺩ ﺭﻳﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻟﻳﮑﻪ
ﺩ ﻋﻳﻧﮏ ﻭړﺍﻧﺩﻳﺯ ﺷﻭې ﺩ ﺭﻳﻝ ﻟﻳﮑﻪ

ﻗﺭﻏﻳﺯﺳﺗﺎﻥ

ﺩ ﺭﻳﻝ ﻧﻭﺭې ﻭړﺍﻧﺩﻳﺯ ﺷﻭې ﻟﻳﮑﯥ

ﭼﻳﻥ

ﺍﺯﺑﮑﺳﺗﺎﻥ
ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ

ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ:
ﺩ ﺳﺭﻭ ﺯﺭﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﺻﻧﺩﻭﻗﻠﻲ

ﮐﻧﺩﻭﺯ

ﻧﻭﺭﺍﺑﺎ ﺍﻭ ﺳﻣﺗﻲ:
ﺩ ﺳﺭﻭ ﺯﺭﻭ ﺯﻳﺭﻣﯥ

ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ

ﺗﺎﺟﮏ ﺩ ﺗﻳﻠﻭ ډﻧډ ﺯﻳﺭﻣﯥ
ﺍﺣﻣﺩﺁﺑﺎﺩ

ﺗﺧﺎﺭ
ﻣﺣﻣﺩ
ﺟﺎﻥ ﺩﺍګﺎﺭ

ﺍﻳﺑﮏ:
ﺩ ﺁﻫﮏ ډﺑﺭﻭ ﮐﺎﻥ

ﻧﻭﺭﺳﺗﺎﻥ

ﺟﺑﻝ ﺳﺭﺍﺝ:
ﺩ ﺁﻫﮏ ډﺑﺭﻭ ﮐﺎﻥ

ﮐﻧړ

ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺁﻣﻭ ﺩﺭﻳﺎ :ﺩ ﺗﻳﻠﻭ ﺯﻳﺭﻣﯥ
ﺷﺎﻣﺭ

ﭘﻧﺟﺷﻳﺭ

ﺟﻭﺯﺟﺎﻥ
ﺷﺑﺭﻏﺎﻥ:
ﺩ ګﺎﺯ ﺯﻳﺭﻣﯥ

ﻗﺭﻩ -ﺯﺍﻏﺎﻥ:
ﺩ ﺳﺭﻭ ﺯﺭﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﻣﺯﺍﺭﺷﺭﻳﻑ

ﺑﺎﺯﺍﺭﺧﻣﯽ

ﺑﻠﺦ
ﺩﺭﻩ ﺻﻭﻑ:
ﺩ ﺫﻏﺎﻟﻭ ﮐﺎﻥ

ﺍﺷﭘﺷﺗﺎ:
ﺩ ﺫﻏﺎﻟﻭ ﮐﺎﻥ

ﺯﻣﺭﻭﺩﺳﯽ

ﮐﺎﺷﮑﺎﺭﻱ

ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ

ﺳﺭی ﭘﻝ

ﺳﻣﻧګﺎﻥ

ﺑﻐﻼﻥ

ﺑﻠﺧﺎﺏ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﭘﺭﻭﺍﻥ

ﮐﺎﭘﻳﺳﺎ

ﺑﻠﺦ

ﺑﺎﺩﻏﻳﺱ

ﮐﺷﮑﺎ:
ﺩ ﺗﻳﻠﻭ ﺍﻭ ګﺎﺯ ﺯﻳﺭﻣﯥ

ګﺩﺍﺧﻳﻝ:
ﺩ ﮐﺭﻭﻣﻳﺕ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﮐﺎﺑﻝ
ﻧﻧګﺭﻫﺎﺭ

ﺑﺎﻣﻳﺎﻥ

ﻭﺭﺩګ

ﻋﻳﻧﮏ ﺷﻣﺎﻝ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﻟﻭګﺭ

ﺣﺎﺟﻳګﮏ:
ﺩ ﻭﺳﭘﻧﻭ ﮐﺎﻥ

ﺗﻳﺭﭘﻝ :ﺩ ﺗﻳﻠﻭ ډﻧډ

ﺷﻳﺩﺍ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﻋﻳﻧﮏ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ
ﺧﻭﺳﺕ

ﭘﮑﺗﻳﺎ

ﺩﺍﻳﮑﻭﻧﺩﻱ

ﻏﺯﻧﻲ

ﻫﺭﺍﺕ

ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺍﻳﺭﺍﻥ

ﻓﺭﺍﻩ
ﺯﺍﺑﻝ

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ

ﮐﻧﺩﻫﺎﺭ

ﻧﻣﮑﺳﺎﺭ:
ﺩ ﻟﻳﺗﻳﻭﻡ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﺷﻳﺩﺍ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﺍﺭﺯګﺎﻥ

ﺯﺭﮐﺷﺎﻥ:
ﺩ ﺳﺭﻭ ﺯﺭﻭ ﺍﻭ ﻣﺳﻭ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

ﻏﻭﺭ

ﺯﻧﺩﺍﺟﺎﻥ:
ﺩ ﺁﻫﮏ ډﺑﺭﻭ ﮐﺎﻥ

ﻫﻠﻣﻧﺩ

ﻧﻳﻣﺭﻭﺯ

ﻫﻧﺩ

دا نقشه د کانونو وزارت د متحده آیاالتو
جیولوژیکي سروې ،ډیلواټ او د انګلستان فارین
او کامن ویلت دفتر په واسطه رامنځ ته شوي
معلوماتو پربنسټ ده.
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دوهمه نقشه .دا نقشه د افغانستان اوسني ځينې پیژندل شوې نفتو او کانونو زیرمې ښیې .د کانونو وزارت مطابق ،د هیواد  ٪۳۰سروې کې په
تخمیني ډول د  ۳تریلیون امریکای ډالرو په ارزرښت معدني زیرمې شتون لري.

ﻋﻼﻳﻡ ﺍﻭ ﻟﻧډﻳﺯﻭﻧﻪ
ﻟﻳﺗﻳﻭﻡ ﺍﻭ
ﮐﻣﻳﺎﺏ ﺧﺎﻭﺭﻩ

L

ﺗﻳﻝ

O

ګﺎﺯ

G

ﺩ ﻏﻣﻭ ﻳﺎ ﻗﻳﻣﺗﻲ ډﺑﺭې

G

ﻗﺭﻏﻳﺯﺳﺗﺎﻥ

ﺍﺯﺑﮑﺳﺗﺎﻥ
ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ
G
O

G

C

L

O

O
O
O
 Oﮐﻧﺩﻭﺯ
O
O

G

O
ﺗﺧﺎﺭ

I

G

O

O
G

ﮐﻧړ

ﭘﻧﺟﺷﻳﺭ
L
ﮐﺎﭘﻳﺳﺎ
O
L

G

L

L
G

ﻧﻧګﺭﻫﺎﺭ
O

O

O

L

O
C
ﺑﻐﻼﻥ

G
G

L
ﻧﻭﺭﺳﺗﺎﻥ

O

ﺫﻏﺎﻝ

C

ﻭﺳﭘﻧﻪ

I

C

C

I
ﭘﺭﻭﺍﻥ

ﮐﺎﺑﻝ
C

O
ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ

ﺳﺭی ﭘﻝ

O
L
ﺑﺎﻣﻳﺎﻥ

I

I

C

L

ﻏﻭﺭ

ﺩﺍﻳﮑﻭﻧﺩﻱ

L
O

G

C
O

ﭘﮑﺗﻳﺎ
G

ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

O

ﻏﺯﻧﻲ

C G

L

L

O

L

ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
C
ﺯﺍﺑﻝ

O

O

I

C
I

G

O G

ﺑﺎﺩﻏﻳﺱ

ﻟﻭګﺭ
ﺧﻭﺳﺕ

O

ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ

C

L

ﻭﺭﺩګ

C

O

C

L

O

G

O

ﺳﻣﻧګﺎﻥ

L

ﺟﻭﺯﺟﺎﻥ

O

ﺑﻠﺦ

G
L

ﺩ ﺁﻫﮏ ډﺑﺭې

L

G

C

ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ

ﺳﺭﻩ ﺯﺭ

ﻳﻭﺭﺍﻧﻳﻡ
نور O
په شمول د :نورو صنعتي کانونو
(سلستیت ،ګرافیت ،زنک ،سیماب ،ټیم،
ټنګسټن ،فلورید ،باریوم ،تراورتین
(هغه کاڼي چې د چینو د اوبو څخه
جوړیږي) ،کاربونیټ ،کرومیت،
مرمر ،سیزیم ،میګنیسایت او ټالک (یو
ډول پسته ډبره) ،د تخار بړاس وچول).

ﭼﻳﻥ

I

ﻣﺱ

C
G

O

ﻫﺭﺍﺕ

C

C

G

C
ﻓﺭﺍﻩ

C
C
O
G

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ

C
O
ﮐﻧﺩﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻣﻧﺩ

C

ﻫﻧﺩ

O

O

ﺍﺭﺯګﺎﻥ
O

C

L

O

ﻧﻳﻣﺭﻭﺯ

O

C G

دا نقشه د کانونو وزارت د متحده آیاالتو
جیولوژیکي سروې ،ډیلواټ او د انګلستان فارین او
کامن ویلت دفتر په واسطه رامنځ ته شوي معلوماتو
پربنسټ ده.

ﺍﻳﺭﺍﻥ
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د لغتونومجموعه اولنډیزونه
$

امریکايي ډالر.

امیکس کورې یوه دریمه ډله چې په یوه شخړه کې په اختیاري
(دمحکمې
ډول نظرورکوي .د امیکس ونډه داده چې د
لپاره بې طرفه ښکیلو خواو له نظریاتو څخه د جالفکر او
سالکار)
معلومات چمتو کولو له الرې د قاضي یا
مینځګړي سره مرسته کوي ترڅو پریکړه
ونیسي.

IMC

د وزارتونو -خپل مینځي ډله چې د شپږو افغاني
وزارتونو څخه جوړشوې ده .د کانونووزیر
دډلې مشري کوي او دمالیې وزیر دمشر-
مرستیال دی.

ISAF

د امنیتي مرستې نړیوال ځواک ،په افغانستان کې
د ناټو په –مشري امنیتي ماموریت.

JCL

جیانکسي کاپرکمپني لمیتډ ،د  MJAMپه ګډ
خطرمنلو کې لږ سهم لرونکی.
چاینا میټالورجیکل ګروپ کارپوریشن ،د
شرکتونوپه مجموعه کې ډیرسهم لرونکی.

دعینک
قرارداد

پدې رپوټ کې ،کوم اصلي قرارداد چې په کال
 ۲۰۰۸د  GIRoAاو  MJAMترمینځ د عینک
د مسو کان په اړوند السلیک شوی د عینک
قرارداد په نوم یادشوې ده.

MCC

BFS

د ګټورتوب د شونتیا مطالعه.

MDP

د کان پرمختیایي پالن.

دشرکتونو
مجموعه

د شرکتونو مجموعه چې د چاینا میټالورجیکل
ګروپ کارپوریشن او جیانګسي کاپرکمپني لمتډ
څخه جوړشوی ؤد عینک قرارداد السلیک کړ.

MJAM

 MCC-JCLعینک منرالونه ،د خطرمنلوګډ
شرکت چې د مجموعې لخوا د عینک پروژې
لپاره په کاراچول شوې ده.

DAFA

په افغانستان کې د فرانسوي لرغون پیژندونکو
ډله.

MPU

د کان کیندنې سیمې ساتونکي څانګه.

DRC

د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت.

NEPA

د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره.

EIA

د افغانستان د منرال قانون په اساس د محیطي
اغیزې غوښتل شوی ارزونه.

OECD

د اقتصادي مرستې او پرمختیا موسسه.

RAP

د بیاځای په ځای کولو کاري پالن.

EITI

د استخراج کوونکو کارځایونو روڼوالی نوښت.

UN

ملګري ملتونه.

EMP

د افغانستان دمنرال قانون په اساس د چاپيریال
غوښتل شوی پالن.

UNEP

د ملګروملتونو محیطي پروګرام.

استخراجي
صنایع

پدې رپوټ کې ،استخراج کوونکي صنایع د تیلو،
ګاز او منرال استخراج کوونکي صنایعو ته ویل
شوې ده.

UNESCO

د ملګروملتونو ښوونیزه ،علمي او کلتوري
موسسه.

UNHRC

د ملګروملتونو د بشري حقونو ټولنه.

FPIC

د آزاد ،پخوانی او پرپوهې والړخوښۍ ،اصل.

UNGPs

GDP

سترکورنۍ محصول.

GIRoA

د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت.

د شکایاتو
میکانیزم

یو چمتوشوی بهیرچې په سوداګري ،قانوني
یاټولنیزومسایلو کې د ښکیلو خواو ترمینځ
شخړو او شکایتونو ته رسیدنه کوي.

IAP

د افغانستان دزیرمو پایداره پرمختیالپاره د
سالکارۍ نړیواله ټولنه (د سالکارۍ نړیوال
هییت په نوم هم یادیږي) ـــ ددې ادارې بودیجه د
نړیوال بانک لخوا چمتوکیږي.

“د سوداګري او بشري حقونو په اړه داصولوپه
کاراچول :د ملګروملتونو د’ساتنې ،درناوی ,او
سمون’چوکاټ پلي کول” چې د
ملګروملتونوځانګړی استازی جان روګي لخوا
وړاندیز او په کال ۲۰۱۱کې د  UNHRCلخوا
منل شوې ده .دا چوکاټ درې ستنې لري )۱( :د
بشري حقونو په ساتنه کې د دولت دنده؛ ()۲
بشري حقونو ته په درناوی کې د شرکت
مسؤلیت؛ او ( )۳د سوداګرۍ پورې تړلې ناوړه
کارونې قربانیانولپاره په پراخه کچه سمون ته
دالسرسۍ اړتیا.

IAIA

د اغیزې ارزونې لپاره نړیواله اتحادیه.

ICMM

د کان کیندنې اوفلزاتو نړیواله ټولنه.

IFC

د خصوصي سکټورپرمختیالپاره دنړیوال بانک
څانګه ،دماليې نړیوال شرکت.
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سریزه
د ۲۰۱۲کال په اپریل کې Global Witness ،دعینک مسو قرارداد
او قره -زاغان د سروزرو قرارداد په اړه یو پرتلیز تحلیل خپورکړ.
عینک دچینايي شرکتونو یوې مجموعې سره قراردادشوی ؤ ،پداسې
حال کې چې د قره -زاغان امتیازیوافغاني شرکت ته چې د جې پې
مورګان –په مرسته اسانه شوی د پانګه اچوونکو ډلې لخوا مالتړکیده،
ورکړشوی .قره –زاغان درې کاله وروسته له عینک څخه دنوی
وزارتي تګالرې په اساس دکانونو وزارت لخوا په کال  ۲۰۱۱کې
السلیک شو.1
د قره-زاغان قرارداد په عامه توګه دالسرسۍ وړدی ،او د تحلیل لخوا
په الندې توګه په نښه شوی .په هرصورت ،په ټولیزه توګه داوموندل
شوچې د قره –زاغان قرارداد لپاره د قراردادکولو اصول د عینک په
پرتله کمزوري ؤ .له دې څخه داسې درسونه زده کیږي چې د عینک
تجربې څخه تراوسه نه و السته راغلي.
 Global Witnessد عینک قراداد څخه دافغانستان دکان کیندنې
لومړۍ سترقرارداد ،او هم دهیواد ترټولو څخه لویه بهرنی پانګه
اچونې په توګه بیالیدنه کوي ،داقرارداد په راتلونکي کې دکان او
پټرول په اړه دافغانستان ټولو خبرواترو لپاره کړه وړه چمتوکوي
ځکه نو ښايي چې دهیواد د راتلونکو قراردادونو لپاره پیاوړي
معیارونه وټاکي.

د کانونو پخوانی وزیرابراهیم
عادل (مخکې قطارښي خوا) په
کال  ۲۰۰۸د می په میاشت کې
د عینک قراردادالسلیک کولو
لپاره په کابل کې ترسره شوی
مراسم کې د شرکتونو د
مجموعې سترسهم لرونکی
شرکت  MCCله عمومي
مدیرشین هیټنګ سره
روغبړکوي .دا قرارداد د
افغانستان لومړنۍ سترقرارداد
او تراوسه پورې لوی بهرنۍ
پانګه اچونې لپاره چوکاټ
چمتوکوي .ددې قرارداد
پیاوړی کول او دالسته راغلو
زده کړو څخه ګټه اخیستنه
داډاډه کوي چې افغان خلک د
خپل هیواد دمنرال او پټرول له
شتمنیو څخه ګټه اخیستلي شي.
(اعتبار :د النډو/پرس اتحادیې
تصویرونه).

سیالۍ لوړې او سمالسي دي .په راتلونکي میاشتو کې ،د افغانستان
دمنرال او پټرول زښتو ارزښتناکو زیرموڅخه ډیرۍ برخه یې
خرڅالو ته وړاندې کیږي .د کان ایستلو په اړه چې کومې پریکړې
شويدي او ځايي خلکوته د نوی ځای ورکولو روان بهیر له نظره د
عینک مسوپروژه پخپله یو کړکیچن وضعیت لري .په لنډه توګه ،نن
ددې کړکیچن سکټورتاسیسات دتړل کیدلو په درشل کې دي.
دا رپوټ دعینک قرارداد څخه یو تشریحي معاینه چمتوکولو له الرې،
موخه لري چې د زده کړې وړ ټکي په نښه کړي ترڅود مدیره هییت
لخوا داډاډ ورکړ شي چې پدې پیچلی او بې ثباته سیمه کې ــ غربي او
غیر-غربي سیمې یو شانته ـــ د عینک قراراداد او ټول راتلونکي
قراردادونه په سم بنسټ درول کیږي :ترڅو د تاوتریخوالي سره
دمرستې ،فساد ،د بشري او محیطي قانون ناوړه کارونې څخه
مخنیوی وکړي او پرځای یې ،د افغان خلکو لپاره یو ریښتونی او
اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیز ګټې السته راوړي.

Foreword and Executive summary

اجرايي لنډیز
د ۲۰۰۸کال می په  ،۲۵د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت( )GIRoAد چین دولت په مالتړ دشرکتونو یوې مجموعې
سره تړون السلیک کړ ترڅوپه لوګروالیت کې د هیواد ترټولو څخه
لوی د مسو پیژندل شوی کان ـــ د عینک امتیاز وکني . aدامعامله
کولی شي دافغانستان په راتلونکي کې یوه مهم ونډه ولوبوي ،د نړیوال
بانک په وینا دامعامله  2۲۰۱۶کال څخه وروسته هرکال په اټکلي
ډول د افغانستان دولت لپاره۵۴۱میلونه ډالراو هم شاوخوا د ۵۰۰۰
کسانو لپاره دکار موقع چمتوکوي چې له دې الرې کول شي په
راتلونکي کې د ډیرو -اړینو زیربناولپاره پانګې برابرې کړي  .په
هرصورت ،دا بالقوه ګټې د پروژې دقرارداد ټکي پټ ساتلو ،او
دپروژې ساتنه او مهم اقتصادي شرایط چې بیاخبرې کولو ته
اړتیالري له پامه غورځول او یاهم ناڅرګنده پریښوولو له الرې په
جدي توګه کمزوري شوي.
د پروژې په ساحه کې کارکول له ننګونو سره چاپیرشوې ده .د
بودایانو کلتوري ارزښت لرونکي لرغوني اثاروله نظره بهیریوڅه
وروشوی ،په داسې حال کې چې په ساحې باندې بریدونه او د
کارکوونکو یرغمل نیونې زیاتوالی د پروژي د عملي کیدو په اړوند
پوښتنې والړې کړيدي .ځکه نو داله دې اړخه مهم وخت دی ترڅو د
پروژې قراردادي اصول پیاوړي او بیاکتنه وشي ،پدې سره دا
ډاډورکړشي چې دعینک بریالیتوب لپاره ښه بنسټ ایښودل شویده او
هم د راتلونکي معامالتو د شونی اړتیاولپاره وړاندوینه وکړي.
دا واقعیت چې ولې دداسې مهم او سترې پروژې قرارداد ندی
خپورشوی پخپله یو مهمه مساله ده Global Witness .د ۲۰۰۸کال
په اپریل کې د قرارداد پای ته نږدې یوه مسوده موندلې او تحلیل کړې
ده.

پداسې حال کې چې دا مناسبه نه وه خو بیاهم پدې وتوانیدلو چې د
مسودې له موادو څخه د پروژې کمزوري ساحې بیامومو ترڅو
رسیدنه وشي او هم ،د مثبت او منفي اړخونوڅخه یې السته راغلي
درسونه په نښه کړو کوم چې ښایي په وروسته قراردادونو کې په پام
کې ونیول شي.
زمونږ ترټولو څخه لومړۍ سپارښتنه داده چې ژرترژره او پرته له
کوم ځنډ څخه قرارداد ،فرعي هوکړې او د پروژې پورې تړلي اسناد
په بشپړه توګه خپورشي .د قرارداد پلي کولو په اړه جزییات هوکړې
ته اړتیالري ترڅو د ځايي ټولنو لپاره معلومات چمتوشي ،د امنیتي
خطراتو په وړاندې ساتنه وشي او ځواکمنه څارنه او ارزونه
وکارول شي .ځانګړي بندونه چې زښت زیات دخوښې وړاقتصادي
شرایط بښي او نورو زیرموته السرسي چمتوکوي په سمدالسي توګه
له سره مذاکرې ته اړتیالري.

د عینک لپاره قراردادي اصول پیاوړي کول اړین دي ترڅو د چین
دولتي ټولنه خپل الندې موخه السته راوړي" :د عامه نظریاتو لپاره
یودوستانه چاپیریال چمتوکول ،د سوله ایزې پرمختیا په الره ګام
اخیستل ،او د ښه تصویراو دیو ښه شرکت په نوم خپل شهرت
4
ساتل".

د شرکتونو مجموعه یو کیمپ جوړکړی ترڅو
کارکوونکيو ته دمس کان ته نږدې ځای ورکړي،
پداسې حال کې چې کارکوونکيو ددې ساحې نه په
ګټه اخیستوسره ستر لرغوني اثار او ځایونه په
ګړندي توګه کني .د عینک پروژې ساحه یو شتمن
او له ګونګوسې ډک تاریخ لري .داپه تیر وخت
کې د یو لرغونی او ځواکمن بودايي پاچایي
مرکزؤ  ،او په نږدې لسیزو کې د روسیې پوځ
لخوا کارول کیده او د القاعده یو روزنیزمرکز
پاتې شوی په کوم کې چې د  ۱۱/۹درې برید
کوونکي روزل شوي ؤ  .نن ،په عینک کې د
سپړنې فعالیت د تیرتاریخ له امله ایسار شوی
6
دی.
(اعتبار :جیرومي سټارکي).

 :aپدې رپوټ کې  ،د ’عینک قرارداد‘ د عینک پروژې اصلي قرارداد ته ویل کیږي چې وروستۍ نقل یې د  ۲۰۰۸کال په می کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د چین میټالورجیکل کانسټرکشن کمپني(/)MCCجیانکسي
کاپرلمټډ( )JCLشرکتونومجموعې ترمینځ السلیک شوی .پدې اصطالح کې هغه اضافي هوکړې نه شاملیږي چې د عینک پروژې په تړاو السلیک شوي دي .د عینک قرارد د  MCC/JCLشرکتونو مجموعې لخوا السلیک شوی خو د
قرارداد بندونه یواځې  MCCته اشاره کوي .د السلیک کولو څخه وروسته د عینک پروژې د اداره کولو په موخه دشرکتونو مجموعه د MCC-JCLدعینک منرالونو شرکت ( )MJAMپه نوم یو عملیاتي شرکت جوړکړ.
د کارآسانولو لپاره ټولو هغوشرکتونو ته چې د عینک په پروژه کې یې پانګونه کړي دي پدې رپوټ کې د شرکتونومجموعه (کانسورشیوم) ویل کیږي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

اساسي موندنې

b

 .1روڼوالی :ددې [قرارداد] چاپولو په وخت کې ،نه هم د عینک
قرارداد او نه د ریل الره ،امنیت او نورې هوکړې چې ورسره اړیکې
درلودې او ورپسې السلیک شوي دي ،هیڅ یو ندي خپور شوي .دا
پدې معنی ده چې افغان خلک ،پارلمان ،ځايي ټولنې او د افغان
حکومت ډیرې څانګې هغه سند ته السرسي نلري کوم چې د هیواد
اقتصادي راتلونکې ته ډیر مهم دی.
همدارنګه په قرارداد کې داشرط ندی یادشوی چې د شرکتونو
مجموعې لخوا مذاکره شوي فرعي –قراردادونه یا بشپړونکي
قراردادونه  ،نه هم د کومو شرکتونو ګټورمالکیت په اړه چې دا
قرارداد ورسره السلیک شوی ،ترڅوخپورشي .ددې پوهیدنه چې د
پروژې ټولې هوکړې څه وايي او له دوی څخه څوک ګټه پورته کوي
د فساد په وړاندې د ساتلو لپاره مهم شرط بلل کیږي .د بیلګې په توګه،
دکانګو ډیموکراټیک جمهوریت ( )DRCاو زیمبابوې هیوادونو کې د
 Global Witnessپلټنې ښودلي چې ،د مالکیت ګټې ته ورته مسایلو
کې دابهام شتون په کومه کچه د فساد او د زورواکانو لخوا د بودیجې
څخه پرته د تمویل المل ګرځي.
 .2د قرارداد جوړښت او مسوده :قرارداد نړیوال معیارونه د مثبتې
سرچینې په توګه کاروي لکه د ایکواټوراصول ،او د مسول مدیریت
اړتیا پر ارزښت ټینګارکوي .په هرصورت ،داچې څنګه دامعیارونه
پلي کیږي مبهم دي او ندي څرګند شوي ،دا پدې اړه پوښتنې والړوي
چې څنګه/آیا دوی په عمل کې پلي کیدای شي.
په قرارداد کې یوه مهمه خالدا ده چې د وروستۍ پریکړه نیونې پړاو
په اړه هیڅ کوم شرط ندی ایښودل شوی چې آیا او کله به د ګټې او
لګښتونویوې بشپړې ارزونې پربنسټ د استخراج کار پیل شی .دا پدې
معنا ده چې دې پوښتنې ته څوک ځواب نلري چې که چیرې افغان
خلکوته د کان کیندنې لګښت د متوقع شوی لګښت څخه ګران پریوځي
نو بیا به څه پیښیږي (په شمول د ټولنیز ،چاپيریال ،بشري حقونو او
کلتوري اغیزې)؟.
همدارنګه قرارداد د’ خپلواک -معافیت‘ لپاره کومه سرچینه نه یادوي.
دا [اصل]دولتونه او دولت پورې -تړلي ادارو ته دا واک ورکوي چې
په ځینې حاالتو کې د یوبل هیواد له قانوني واک څخه د معافیت
غوښتنه وکړي .لکه څنګه چې د شرکتونو دامجموعه په قسمي توګه د
چین ولسي جمهوریت پورې اړه لري ،نوکه چیرې احتیاطي تدابیر په
پام کې ونه نیول شي ،دا اصل به د عینک پروژې په اړه د کړنو په
وړاندې د مخنیونکي په توګه وکارول شي.
 .3دټولنې ګډون او د شکایت میکانیزمونه :د Global Witness
سره په مرکو کې ،د عینک پروژې سیمې د ټولنې غړو د پروژې د
اغیزو په اړه خپل جدي اندیښنې ښکاره کړيدي .په هرصورت،
قرارداد د سیمه ییزې ټولنې سره د سالکارۍ غوښتنه نه کوي ،اونه
هم د ټولنې اندیښنو او شکایتونو ته د رسیدنې لپاره کوم میکانیزم په
الره اچوي .که چیرې قراردادي ژمنتیاوې له پامه وغورځول شي،
بیانو د ټولنې لپاره د انصاف کولو یواځینی سرچینه د مینځګړیتوب
تړلی بهیر له الرې وي ـــ پدې مفهوم چې دوی باید پردولت ډاډ
وکړي ترڅو ددوی له پلوه دعوا پرمخ بوزي .په یوګنډا کې ،د تیلو
یوې لویې پروژې د مالیاتو پرسرد روانې شخړې موضوع په کال
 ۲۰۱۱کې مینځګړو ته سپارل ددې المل شو چې عامه خلک په
شدیده توګه اعتراض وکړي داځکه چې ،د دې کارمطلب داؤ چې
خلک دیوې داسې پریکړې له نیولو څخه ګوښه ساتل شوي ؤ چې
ددوی پر ژوند جدي اغیزې درلودې.
دکانونو وزارت او د شرکتونو مجموعه هڅه کوي ترڅو د سالکاریو

 :bپدې برخه کې چې کومو ټکو ته اشارې شوي دي په اصلي رپوټ کې موندل کیدای شي.

او د ’شکایتونو سمولو میکانیزم‘ په الره اچولو په مرسته رامینځته
شوی قراردادي خال ډکه کړي .په هرصورت ،قرارداد ،د پروژې
اسناد ته السرسۍ نه درلودل یا پدې اړه د پوهې نشتون په صورت کې
چې د پروژې اغیزې به څه وي ،ټولنه په تاوان کې ده او پدې نه
توانیږي چې په بشپړه توګه ونډه واخلي .په عین وخت کې ،که چیرې
داموارد د قرارداد په موادو یاشرایطوکې ځانګړی شوی نه وي د
شرکتونو مجموعه په قانوني توګه ددې فعالیتونوترسره کولو کې کوم
مجبوریت نلري .اندیښنو ته د رسیدنې لپاره یوه ډاډه او د اعتماد
وړبهیرپه الره اچول د ځايي سهامي –بیرته اخیستلو او ،د شکایتونو
څخه دمخنیوی لپاره چې په زیاتیدونکي توګه دکان په شاوخواکې د
تاوتریخوالي او شخړې المل ګرځي ،مرکزي ونډه لري.
 .4اقتصادي شرطونه :افغانستان به حقونو ته درسیدنې لپاره پیسې
ورکول ،د امتیازحق اومالیاتوله الرې د پام وړعواید ترالسو کړي .په
هرصورت ،اقتصادي ظرفیت د یوشرط له امله کمزوری شوی چې له
مخې یې که چیرې یو بل شرکت دکان په یوه بدیله سیمه کې
کاروکړي او دحکومت سره د یو بل امتیازحق په اړه موافقه وکړي نو
کیدای شي د امتیازحق بدل شي .داشرط د مسو د معامالتو برسیره
پرټولومنرالونو پرته له دې چې د مارکیټ پرتلیزقیمت په پام کې
ونیول شي کارول کیږي ـــ چې داکاربه د امتیازحق په پراخه توګه
پرانیستی پریږدي ترڅوپه راتلونکې کې د خبرواتروله الرې راټیټ
کړای شي او دمنرالونو لپاره د امتیازحق ’معقولو ‘معامالتو د نه
هڅونې له امله به د پانګې اچونې بازار کمزوری کړي.
دغه دواړه شرطونه په بالقوه ډول د زیرمې پرکارونې او اقصادي
ګټولوړه اغیزه درلودلوله الرې په سیمه ییزاو ملي کچه د شرکتونو
مجموعې ته ډیر ارزښتمن دي .په موجود شرایطوکې ،دا په ناباوره
توګه د شرکتونو مجموعې په خوښه تلل شويدي او دې اړتیالري چې
له سره پرې خبرې اترې وشي.
پرته له دې چې په سرلیک کې د امتیازحق رقم ښودل شوې ده ،دا به
ناشونی وي چې د معاملې اقتصادي اغیزه په بشپړه توګه وارزول شي
ځکه چې اساسي معلوماتو ته السرسي نموجود ـــ دبیلګې په توګه،
دتړلي زیربناوهوکړو په اړه جزییات لکه د ریل پټلۍ .ټولنیزې ګټې او
پرټولنې او چاپیریال باندې بالقوه اغیزو ته ارزښت نده ورکړشوی او
په پام کې ندي نیول شوي .تردې مهاله چې دارزونې لپاره معلومات
چمتو شویدي ،د افغان خلکو لپاره دمعاملې اقتصادي اغیزې ناڅرګنده
پریښوول شوي دي.

Foreword and Executive summary

د عینک پروژې له انګړڅخه پولیس ساتنه کوي.
افغان حکومت د افغانستان د کان کیندنې سیمود
امنیت لپاره د کان کیندنې ساتونکي واحد د ۱۷۰۰
صاحب منصبو پولیسانو سره د عینک په سیمه کې
ګومارلي دي ترڅو امنیت خوندي وساتي او
دراتلونکي پروژو لپاره داسې هوډلري چې
7
پرسونل یې تر۷۰۰۰پورې زیات کړي.
:
(اعتبار :برینټ ای هوفمان ،دا ویبپاڼه وګورﺉ
https://www.facebook.com/
.)buddhasofaynak

 .5امنیت GIRoA :د کان کیندنې لپاره یوه ځانکړې قطعه ټاکلې ده
ترڅود کان کیندنې عملیاتونو امنیت ډاډه کړي .د ساتونکي اقداماتو
څخه پرته ،نړیواله تجربه ښيي چې داسې ځواکونه پخپله د ستونزې
یوه برخه جوړیدای شي.
په خواشینۍ سره ،ډیرې زیاتې بیلګې شته دي چې غلط اقدامات په
نښه کوي .په پیروکې ،دبیلګې په توګه ،د مس کان په وړاندې
اعتراض کوونکو ادعاکوله چې د پیروپولیسو لخوا زورول شوي او
جنسي تیری پرې شوي دي ،پداسې حال کې چې په  DRCکې ،د
کانګو د پوځ غړواو وسله والو ډلو پرکان ،ترانسپورټي الرې او د
قاچاق وړونکو شبکو دکنټرول کولو په بدل کې غیرقانوني مالیې
غوښتلې .چې وروسته بیا دا جنګیالي ډلې له دې پیسو څخه پخپلو
جګړو کې او دخپلو ګټو لپاره کار اخیستلې.
قرارداد د امنیت او بشري حقونو په اړه اختیاري اصولو ته مراجعه
کوي کوم چې دهغوګامونو لپاره الرښوونې چمتوکوي چې شرکت باید
له دولت سره یو ځای د امنیتي ځواکونو له الرې د بشري حقونو
ناوړه کارونې په وړاندې ساتنه وکړي .په هرصورت ،داګامونه په
هغه کچه ارزښت لري لکه ددوی پلي کولو .ترڅو چې ښکیلې خواوې
پدې هوکړه او خپورنکړي چې دا اصول به څنګه پلي کیږي او ددوی
پلي کیدلو له بهیرڅخه څنګه مالاړه څارنه ترسره کیږي ،دابه تشې
خبرې وي ،چې یواځې د نړیوالو معیارونو پرده پرځان کش کوي
اوواقعي بڼه نلري.
 .6محیطي ساتنه :دعینک پروژې اندازه او ځاي په اړه چې کوم
معلومات وړاندې شوي ښکاري چې جدي محیطي اغیزې به وکړي.
دا خطرونه چې پروژې به د اوبو رسولو پرسیسټم اضافي فشارراولي
یا د اوبو ککړوالي المل ګرځي اړتیالري ترڅو په ځانګړې توګه په
پام کې ونیول شي ،په خاصه بیا کوم بالقوه شعبات چې ورکړدي ـــ د
مثال په توګه دکابل والیت د اوبه رسونې پرسیسټم باندې.

په مثبته توګه ،قرارداد دشرکتونومجموعې ته دنده سپاري ترڅو
محیطي ستونزوته رسیدنه وکړي او دنړیوالومعیارونو سره سم چلند
وکړي .په هرصورت ،په قرارداد کې پدې اړه کومه غوښتنه نده
شوې چې محیطي اغیزې وڅارل شي ترڅو ناخوښې اغیزې په ګوته
اووروسته بیا سمدالسه تدابیرونیول شي .همدارنګه دا د محیطي
ارزونو دمنلو مسؤلیت د کانونو وزارت ته سپاري ـــ پدې سره په
بالقوه ډول ظرفیت باندې لوی فشارراولي او د منافعو ټکرخطرته
الره هواروي.
قرارداد د محیطي ساتنې په اړه د عامه خلکو سره مشوره یا د اړوندو
معلوماتو خپرولو لپاره کومه غوښتنه نه کوی .دا دمحیطي مهمې
ساتنې لپاره د خپلواکه څارنې په ضد کارکوي او کیدای شي د پروژې
سره دخلکو اړه ته زیان ورسوي.
د شرکتونو مجموعې لوی سهم لرونکی ،MCC ،په پاپوا نوی ګینه
کې د محیطي شخړې تجربه لري .د ۲۰۱۰کال څخه دیخوا ،دې
شرکت پورې اړوند د رامونیکو په نوم دنیکل کان پروژه په محکمه
کې یوه اوږد -مهاله شخړې کې ښکیل شوی په کوم کې چې دځمکې
ځايي خاوند ادعا کړېده چې د فاضله موادو ځای په ځای کولو لپاره
چې کوم میتود په پام کې نیول شوې ده جدي محیطي ستونزې
رامینځته کوي .که څه هم په پای کې محکمې د شرکت په ګټه پریکړه
وکړه ،خو دا د شرکت په تولیداتو کې دپام وړ کموالی رامینځته
کړچې میلیونونو ډالریې ترالسو راوړلی شو او په رسنیوکې بده
اغیزه پریښووله ــ داټول هغه څه دي چې شرکتونه او دولت په یوه
کچه په افغانستان کې له بیاپیښیدو څخه یې د ځان ساتلوهیله کوي.

11

12

آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

جالل آباد ته نږدې دکابل دسیند
منظره ،افغانستان۷۰۰ .
کیلومټره بهیدونکی سیند د
افغانستان په ختیځه برخه کې د
اوبو یواځینی الره ده .د غښتلي
ساتونکي اهتماماتوڅخه پرته
دعینک پروژه کیدای شي د
افغانستان چاپیریال لپاره
سترنتایج ولري ــــ په ځانګړې
بیا هغې ځمکې او اوبه چې
افغان خلک ورپورې تړلې دي.
د عینک په قرارداد کې د
چاپیریال ساتنې او د خراپو
اغیزو کمولو لپاره چې کوم
مثبت ژمنتیاوې ترسره شوي
اړتیالري چې د تفصیلي
تګالرو او پلي کولو له الرې
ترې مالتړوشي
(اعتبار/AP :د رسنیوټولنه).

 .7د ځمکې او اوبو حقونه :قرارداد پدې اړه مهم شرایط لري ترڅو
د پروژې لخوا داوبو کارونه محدوده کړي او دا ډاډه کړي چې
دځمکې النجو سره په سمه توګه چلن کیږي او تاوان ورکول کیږي.
د بیلګې په توګه د اوبو په برخه کې ،قرارداد په ځانګړې توګه د
شرکتونو مجموعه له دې څخه منع کوي چې د کرهڼې اوبه وکاروي
یا هرهغه موجود کارونکي چې په عادي توګه د خپلې ځمکې ،کلو،
کورونو یاڅارویو لپاره کاروي له اوبو څخه بې برخې کړي .په داسې
یو هیوادکې چې ژوندیې د کرهڼې او څارویو پورې تړلې وي ،او
پداسې ځای کې همدااوس د اوبوزیرمې ترفشارالندې وي دا یوه مهم
ساتنه ده ،په ځانګړې توګه چې د مسوکان په شدیده – توګه اوبه
کارولو ته اړتیالري.
داسې مهم بندونه له پامه غورځول شوي ،په هرصورت ،د قرارداد نه
– خپرولو سره ـــ دامعنی ګوتو ته راځي چې ځايي ټولنه د هغو حقونو
څخه چې ددې موادو له مخې لري په ناپوهۍ کې دي .همدارنګه پدې
اړه چې نړیوالې الرښوونې څنګه په عمل کې پلي شي پوښتنې موجود
او ،له دې څخه مهمه داچې څنګه د قرارداد پلي کولو له بهیر څخه
څارنه وشي.
 .8ټولنیزه مجموعه :قرارداد د شرکتونومجموعې ته دنده سپاري
چې د ځايي سیمې لپاره د یو مرستندوی پروګرام لګښت په غاړه
واخلي او په الره واچوي ،خو دولتي چارواکو ته ،نه ټولنو ته ،د
شرکت په اړه دسالکارۍ حق نه ورکوي ـــ کوم چې پروژه د بې
مفهومه کیدو له ګواښ سره مخ کوي چې ځايي اړتیاوې نه شي
بشپړکولی .همدارنګه په قرارداد کې د هغو زیربناو د کیفیت په اړه
چې چمتوکیږي ژمنتیاوې ندي راغلي ـــ د تیښتې یوه الره چې ښايي
رسیدنه وشي.
اساسي پوښتنه خوداده چې آیا استخراج کوونکي شرکتونه په هرحال
کې باید پخپله ټولنیزخدمات او زیربناوې چمتو او بسپنه ورکړي .دلته
داخطرده چې دولتونه په اړوندو سیمو کې پدې پلمه ښوونځي
اوروغتونونه نه جوړوي چې ګنې د شرکتونو لخوا به چمتو کړای
شي .دا به ځايي خلک د کان کیندنې شرکتونو ترمنت الندې راولي .د
بیلګې په توګه ،ځايي خلک به داسې وانګیري چې اساسي خدماتوته د

السرسۍ یواځینۍ الره د استخراج کولو سره هوکړه ده.
په مثبته توګه ،د ګومارنې په برخه کې ،قرارداد د شرکتونو مجموعې
ته دنده سپاري چې په ټاکلې سلنه افغان خلکو ته په بیالبیلو
وړتوبونوکې روزنې او دندې ورکړي .په هرصورت ،دا شرط فرعي
–قرارداد کوونکو ته نه غزول کیږي ځکه نو اغیزه یې محدوده پاتې
کیږي.
( ۳۹الف) بند د شرکتونو مجموعې ته اجازه ورکوي چې افغان
کارکوونکي وګوماري "دهغوشرایط پربنسټ چې [دشرکتونو
مجموعې] ته دمنلووړ وی .دا به د شرکتونو مجموعې ته موقع
ورکړي ترڅو پخپله خوښه ګام پورته کړي ،او کیدای شي په عمل
کې ،افغان خلکو ته زیان ورسوي.
 .9میراثي مسایل او سیمې – پورې تړلي نورخطرونه :د افغانستان
شتمن کلتوري میراث په منطقي ډول د ملي ویاړ سرچینه ده .که
چیرې په سمه توګه اداره شي ،داکیدای شي د یووالي مهم ځواک شي،
او د افغانستان بیالبیل خلک پرګډو تاریخي نښو سره راټول کړي ،او
هم کولی شي په راتلونکي کې دسیاحت صنعت لپاره بنسټ کیږدي.
په خواشینۍ سره ،د افغانستان تاریخي میراث د کلونو چورتاالن له
امله او ،په تیره بیا ،د تیرو رژیمونو لخوا د قصدي ویجاوړولو په
وجه وران شوي دي .که چیرې د افغانستان کلتوري میراث ته هغه
ورانی چې د طالبانو لخوا د بامیان بتانو ویجاوړولو له الرې یې بیلګه
وښودل شوه ،د منرال څخه ترالسو شوي شمتنیود پلټنې له امله قانوني
بڼه ورکړشي او دوام ومومي ،نو دابه یوه غمیزه وي .د عینک سیمه
لکه څنګه چې د یو غښتلی او لرغونی بودايي پاچايي یوه برخه وه،
ځانګړی تاریخي ارزښت لري .دا په ۱۹۶۰لسیزه کې د یوې لرغونې
سیمې په توګه پیژندل شوې وه او په کال  ۲۰۰۴کې یو لرغون
پیژندونکې ډله هلته خپل کارپیل کړې وه .تراوسه پورې ،لرغون
پیژندونکي کارکوونکي له دې سیمې څخه بودايي صومعې ،بتان،
مجسمې ،او نور لرغوني نښې نښانې او مصنوعي شیان موندلي چې
سلهاو کلونه وړاندې تاریخچه لري.

Foreword and Executive summary

سره له دې ،په قراردادکې د عینک پروژې په سیمه کې د
سترولرغونو ځایونو دمعاملو په اړه کوم شرایط ندي یادشوي .دولت
او دشرکتونو مجموعې د عینک سیمې مصنوعي شیانو په اړه دا ډاډه
کوي چې په سمه توګه ویستل کیږي خو دا پوښتنه پخپل ځای ده چې
آیا دا آثار دافغانستان فوق العاده تاریخي میراث په ساتلو کې کارول
کیږي که څنګه.
 .10ارزونې او څارنه :د عینک قرارداد د پروژې ټولنیز او
اقتصادي اغیزود ارزونې غوښتنه کوي ،او چارواکو ته بې له کوم
قیده اجازه ورکوي ترڅو د سیمې څخه څارنه وکړي .په هرترتیب ،په
راتلونکي کې د ارزونو تازه کولو لپاره یاهم د ځینو ساحولکه بشري
حقونو د اضافي ارزونې په اړه کوم شرط ندی یادشوی.
د څارنې په هکله ،قرارداد رسمي پلټونکو ته اجازه ورکوي ترڅوپه
"هرمناسب وخت" کې له سیمې څخه کتنه وکړي ،او د شرکتونو
مجموعې څخه غوښتنه کوي چې په منظمه توګه د کانونو وزارت لره
رپوټ چمتواو هرکله چې نور معلومات وغوښتل شي نو برابردې
کړي .سره له دې ،د تیښتې یوه مهمه الره داده چې د شرکت لپاره
ټاکلې موده نده په ګوته شوی چې په ترڅ کې یې د معلوماتو او اسنادو
په اړه د چارواکو غوښتنو ته ځواب ورکړي.
د کارپوهانو یوخپلواک هییت چې د نړیوال بانک لخوا بودیجه ورکول
کیږي دعینک قرارداد په اړه لږترلږه یورپوټ چمتوکړې ده ـــــ
مګر ،ددوی رپوټونه په عامه توګه ندي خپورشوي ،او یواځې د
کانونو وزارت د اجازې په درلودلو د هییت سره لیده کاته شونی دی.
نوپدې وجه دا به ستونزمنه وي چې فیصله ونیول شي هییت په ریښتیا
خپلواک دی ،اوکه چیرې داسې وي نو آیا پداسې حال کې چې
داخپلواکې مشورې د کره کتنې لپاره عامه خلکوالسرسي ته نه دي
ایښودل شوي ،ریښتوني ارزښت ورکول کیږي که څنګه.
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قرارداد کوم شرط ندی ټاکلی چې له مخې یې دې ادارو ته د پروژې
سیمې  ،ځايي ټولنو یا د پروژې مهم اسناد او معلوماتو ته السرسي
ورکړشي.
که چیرې په پراخ لید وګورو ،دا باید ومنل شي چې مدني ټولنې وخت
او مالتړ ته اړتیالري ترڅو د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې
نوی سکټوردی خپل ظرفیتونه اووړتوبونو ته وده ورکړي .هغه
فیزیکي ،قانوني او سیاسي خطرونه هم په پام کې ونیول شي او
رسیدنه ورته وشي چې کیدای شي دوی د څیړنې یا د حساسو مسایلو
اړوند د خبرې کولو پرمهال ،ورسره مخ شي .د مدني ټولنو ډلې
یواځې هغه مهال کولی شي د استخراج سکټورپه برخه کې
دحکومتولي پیاوړی کولوپه اړه خپله دنده ترسره کړي چې ددوی
کارلپاره یو ریښتونی فضا چمتوکړای شي.

ددې لپاره چې GIRoAاو د شرکتونو مجموعه د عینک پروژې
بریالی کولو لپاره یواساسي چوکاټ چمتوکړي دې ته عاجله اړتیالري
چې دې خالوو او کمزورتیاو ته پاملرنه او په ګډه سره کاروکړي .د
داسې یوسکټورپه الره واچولو لپاره چې په ریښتونی او اوږدمهاله
توګه د افغان خلکو لپاره نیکمرغي او سوکالي ډالۍ کوي ،د عینک
تجربو څخه السته راغلي درسونه هرومروکارول شي.

د دې هییت څخه چې تیرشو ،په قراردادکې خپلواکو ادارو لکه مدني
ټولنو ته مهمه ونډه ورکړشوې ده چې د پروژې څخه څارنه وکړي
اوخپل ټولنیز مالحظات او اندیښنې فیډبک ورکړي .په هرصورت،

په نږدې وخت د عینک په
سیمه کې د بودایانو یوګنبذ یا
معبد موندل شوی دی .د
تیروخت له امله د عینک په
سیمه کې د موندنې کار په ټپه
ودرول شوې ده .پدې سیمه کې
دکان کیندنې فعالیتونه د تاریخي
اثاروویستلو او د شوروي له
دورې څخه پاتې ماینونو د
پاکولو لپاره ځنډول شوي دي
(اعتبار :جیرومي سټارکي).
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د لومړۍ درجې سپارښتنې
د سهم لرونکو لپاره دسپارښتنو جزییات په الندې متن کې ځای په
ځای شوې ده .زمونږ د تحلیل پربنسټ ،د عینک پروژې په اړه
 GIRoAاود شرکتونو مجموعې ته Global Witnessخپل لومړۍ
درجې سپارښتنې پدې ډول وړاندې کوي:

•

ډاډ ورکړي چې  MPUیواځې دافغان ملي پولیسو له روزل
شوي او مسؤلو څانګو څخه ګومارل شویدي ،او داچې د کان
کیندنې ټول تړونونه د امنیتي او بشري حقونو له اختیاري
اصولو څخه چې درپوټ ورکولو شرایطو په مرسته مالتړشوی
وي د سرچینې په توګه کاراخلي .د کان کیندنې شرکتونو ته
اړینه ده ترڅو ددې جوته کولو په موخه مناسب ګامونه پورته
کړي چې ددوی عملیاتونه د تاوتریخوالي او د بشري حقونو
ناوړه کارونې سره مرسته نه کوي.

•

ډاډ ورکړي چې د کان کیندنې پروژو د رسمي اغیزمنې څارنې
لپاره ظرفیت لري ،او د مدني ټولنې ،پارلمان او رسنیو څخه
مالتړکوي ترڅو د استخراجي سکټور په اړه خپلواکه څارنه په
الره واچوي.

•

د نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي ترڅو د پوهانو هییت د
سترو پروژوڅخه اضافي څارنه ترسره کړي .د داسې هییت
بښنې او رپوټونه باید خپور کړای شي او د GIRoAکنټرول
څخه پرته السرسي ورته شونی وي.

 .1قرارداد ،فرعي هوکړه لیکونه او د تړلو پروژو اسناد پرته له
کوم ځنډ څخه او په بشپړه توګه خپورکړي.
 .2د قرارداد پلي کولو د کړنالرو جزییات خپرولو سره موافقه او
خپورکړي .دا کړنالرې باید هغه شرایط یوځای پلي کړي چې له
مخه یې د ځايی ټولنو لپاره معلومات ،د امنیتي خطرونو په
وړاندې ساتنه چمتوکیږي او د پیاوړی او پرانیستي څارنه او
نظارت ته الره هواره کړي.
 .3د  ۶او (۲۰ث) بندونو په اړه له سره خبرې وشي ځکه چې له
حده وتلی د خوښې وړاقتصادي شرایط او نوروزیرمو ته
دالسرسۍ واک ورکوي.

د ټولو استخراجي پروژو لپاره  GIRoAاو اړوند استخراج
کوونکي شرکتونه الندې ټکي په پام کې ولري:

نړیواله ټولنه ښايي :

•

په اغیزمنه توګه داستخراجي پروژواداره کولو او څارنې په
موخه د ظرفیت او چوکاټونوپه کاراچولولپاره لومړیتوب وټاکي.
ډاډ ورکړي چې دا تګالره دهغو سالکارانو په تګالره کې
ښکاره شوي چې په نړیوالوبسپنو ګومارل شویدي.

•

د  GIRoAادارو(ملي او سیمه ییز) ،پارلمان ،مدني ټولنه او
اغیزمن شویو ټولنو د ظرفیت کچې لوړولو لپاره نورې بسپنې،
روزنې او مالتړ چمتوکړي ترڅو وکوالی شي د کان کیندنې
سکټور په حکومتولۍ کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي.
له افغانستان سره د مرستې پرمختیا لپاره د ګډې څارنې او
نظارت په چوکاټ کې د قرارداد روڼوالی ،د ټولنې ونډه
اخیستنه ،او ټولنیز ،محیطي ،بشري حقونو او کلتوري ساتنې ته
ځای ورکړي .د راتلونکي مرستو تادیه کول باید هرومرو ددې
معیارونو له ترسره کولو سره اړه ولري.

•

د ۲۰۱۲کال د جوالی په میاشت کې د ولسمشرکرزي فرمان په
اساس باید د کان کیندنې ټول هوکړه لیکونه ،فرعي هوکړه
لیکونه ،او د پروژې مهم معلومات په بشپړه توګه ،د
شرکتونودمالکیت ګټې له پوره جزییاتو سره ،د اړوند وزارت په
ویبپاڼه کې خپور کړي او د پروژې سیمې په ټاکل شوي ځایونو
کې ددې موادو پښتو اودري ژباړه د السرسۍ لپاره چمتوکړي.

•

ژمنه وکړي چې د استخراجي پروژو په هرپړاو کې به د
ښوکړنو لپاره وروستۍ او ډیرغوره نړیوال معیارونه او اصول
کاروي ،او دهغو پروسو په الره اچولو سره دې هوکړه او خپور
کړي چې له مخه یې جوتیږي نړیوال معیارونه په کومه کچه
پلي کیدای شي.

•

•

وړاندې له دې څخه چې د پروژې په کارپیل کړي یا د السلیک
شویو قراردادونو استخراج ته الس پورې کړي ،لومړۍ باید
ټول متوقع ګټې او لګښتونه (د چاپیریال ،ټولنیز ،بشري حقونو،
کلتوري او پرځايی ټولنو د اغیزې په شمول) وارزوي او ددې
ارزونو پایلې خپرې کړي.

•

•

ژمنه وکړي چې د کان کیندنې پروژې په ټولو برخو کې آن
ددې پریکړه نیولو کې چې ایا د موندلو او استخراج کار پیل
کړي که نه ،ټولنه او عامه خلکو ته وړاندې اواغیزمنه ونډه
ورکوي.

دا شرط کیږدي چې ،هغه سالکاران چې د نړیوالې ټولنې په
بودیجه ګومارل کیږي ترڅو د استخراجي پروژو په اړوند
 GIRoAته مشورې مالتړ چمتوکړي ددې حق نلري چې
وروسته بیا په ورته پروژو کې د شرکت د استازي ونډه
ولوبوي.

•

دا ډاډه کړي چې د شکایت میکانیزمونه داغیزمن شویو ټولنو په
مشورې سره کښل شوي او په ملي او سیمه ییزه کچه د فساد په
وړاندې د ساتنې ټول اهتمامات پکې ځای شویدي .د شکایتونو
په اړه د پریکړه نیونکی ډلې وروستۍ بښنه خپورکړای شي او
کان کیندونکي شرکتونه ددې ډلو له پریکړو سره دې خپله
ملګرتیا څرګنده کړي.

•

د  IRoAGسره ګډ داسې ګامونه پورته کړي چې له امله یې ډاډ
ورکړي چې د سالکارۍ نړیوال هییت دنده لري چې په خپلواکه
توګه عملیات ترسره کړی ،او داچې ددې دنده ،جوړښت او
رپوټونه خپریږي.

INTRODUCTION

سریزه
د افغانستان د استخراجاتو سکټور ــ
پټ ځواک او ننګونې
که چیرې وروسته له  ۲۰۱۴کال څخه د افغانستان راتلونکی ته وکتل
شي  ،د منرالونو او پټرول سترې زیرمې یې ډیرارزښتمن شمتني
انګیرل کیږي .په  ۲۰۱۱/۲۰۱۰کال کې د هیواد سره د  ۷ .۱۵میلیارډه
ډالرو په ارزښت بهرنۍ مرسته شوې وه ــــ چې د  GDPنږدې ٪۱۰۰
سره برابره ده  .لکه څنګه چې د مدني او امنیتي خدماتو اصالحات
بشپړ مسولیت په غاړه اخیستلو سره د  GIRoAلګښتونه الهم زیاتوالی
مومي ځکه نو څیړنې په الره اچول شويدي ترڅو د هیواد دعایداتو کچې
لوړولو لپاره الرې چارې وموندل شي او په راتلونکي کې افغانستان د
مرستوله اړتیا څخه وژغوري .د حل الرې موندلو لپاره هڅې د
استخراجاتو پرصنایع او  ،دې پوې تړلی ’دسرچینوکوریډور ‘ او د
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’وریښمو نوی الر‘ پرنوښتونو ټینګارکوي.
د کمیابه خاورو ،مس ،اوسپنه ،سره زر ،تیل ،کرومیټ او یورانیم په
شمول د نورو زیرمو په اړه ددولت اعالن چې تر ۳تریلیونه ډالرو
پورې عایدات درلودونکې دي ،داسې توقعات پورته کړیدي چې ګنې
کیدای شي کان کیندنه او ددې وړاندې ویل شوي لومړني عایدات په
راتلونکي کې دافغانستان د بودجوي اړتیاو ته ځواب ووايي . 11دوه
کانونه د ملي عایداتو لپاره په بالقوه ډول مهمې سرچینې پیژندل
شويدي ــ په لوګروالیت کې د عینک مسو زیرمه اوپه بامیان والیت
کې د حاجی ګک د اوسپنو زیرمه .د نړیوال بانک په وینا ددې زیرمو
څخه السته راغلي عایدات کولی شي تر ۲۰۳۱کاله پورې هرکال په
اوسط ډول ۹۰۰میلیونه ډالر تولید کړي . 12ځینې واړه قراردادونه هم
السلیک کیږي چې عایدات یې په بالقوه ډول تریاد شوي کاله پورې
هرکال شاوخوا یو میلیارډه ډالرکیږي.13
که چیرې د افغانستان استخراجي صنایع په سمه توګه اداره شي کولی
شي یوه اوږدمهاله پرمختیا په الره واچوي او هیواد د مرستې له
اړتیاڅخه وژغوري .په هرصورت ،د زیرمو -له نظره شتمنونورو
هیوادونو لکه کمبوډیا ،DRC ،عراق ،لیبیا ،او سیرالیوني تجربې
خبردارۍ ورکوي چې د زیرمو استخراج کولی شي په سیمه کې
موجود تاوتریخوالی ،فساد ،محیطي خرابوالی ،وزګارتیا او غربت
نورهم پسې زیاته کړي.

په افغانستان کې طبیعي زیرمې د تاوتریخوالي سره دمرستې او
پياوړی کولو تاریخچه لري .منرالونه ،قیمیتي غمي ،تیږي او
چارتراش د شوروي یرغل په مهال د جنګ ستر تمویلوونکي وو،
همداراز د کورنیو جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یي ستر
رول درلود .نن،الهم په هیواد کی ډیری کانونه په ناقانونه توګه د
جنایي قاچاق وړونکو ډلو او د یاغیانو شبکو په واسطه استخراجیږی
 .د کانونو د عملیاتو په برخه کښې د دولت کمزوری ظرفیت سیمه
ایزو شکایتونو ته الر هواروي چې د ځمکې ،اوبو او ژوندانه اړتیاوو
ته خڼډونه الهم زیات کړي .ایساف په خپله یوه سروې کښې الس ته
راوړې ده چې دغه ډول سیمه ایز شکایتونه د یاغیانو د مالتړ لپاره
لومړني ځواکونه دي.15
د افغانستان ددغې تاریخچې او روان بهیرله راسپړلو دا جوته کیږي
چې د کانونو د برخې وده،له دې مسلې سره اړیکه نیول ،ګامونه او
اندازه کول به د هیواد ثبات او راتلونکې اقتصادي ودې لپاره ستره
خطره را منځ ته کړي.

د کانونو وزیر وحیداهلل شهراني او د متحده ایاالتو پخوانی سفیر کارل آیکین بیري .نړیوالې
ټولنې د افغانستان د استخراج د سکټور په برخه کښې د ښې حکومتولۍ لپاره پیاوړې ژمنې
کړیدي .د  2012کال د مې په  ،امریکا له افغانستان سره ګډ ستراتیژیک تړون السلیک کړ،
چې په هغه کښې دا ژمنه هم شامله وه چې “د افغانستان له هغو هڅو چې د طبیعي منابعو پر
شتمنۍ د یوه حساب ورکوونکي ،موثر ،مثمراو شفاف چوکاټ له الرې چې د غوره نړیوالو
الرو چارو سره به په موافقت او بنسټ په مخ ځې واک ټینګول غواړي” مالتړ کوي.
(اعتبار :د متحده ایاالتود بهرنیوچارووزارت  /مبتکر عوام).

 :cد امنیتي چارو د مسؤلیت د لیږد په لړ کې به د  ۲۰۱۴کال تر پايه د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي .په عین موده کې به دا هیواد د خپلې ودې بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
 :dپدې راپور کې د  GIRoAاصطالح هغه دولتي ادارو هغو ډلو ته ویل کیږي چې د افغانستان په استخراجي سکټورکې بوخت دي .پدې راپور کې مهمې ادارې دادي :د کانونو وزارت چې د استخراجي زیرمو تنظیم ،اداره او څارنې اصلي
مسؤلیت پر غاړه لري؛  NEPAچې د چاپیریال ساتنې قانون په اساس د محیطي مسایلو اصلي مسؤلیت پر غاړه لري؛ دمالیې وزارت چې د کان کیندنې پورې د اړوندو مالي چارو د ادارې ادارې او د عایداتو راټولولو په برخه کې مسولیت
لري؛ د کورنیو چارو وزارت چې د کان کیندنې ساتونکي یونیټ مسؤل دی ترڅو د کانون وله سیمو څخه ساتنه وکړي؛ د اطالعاتو او کلتوروزارت چې د کانونوپه سیمو کې د لرغونو آثارو څخه د پاملرنې په برخه کې مسؤلیت په غاړه لري؛
او د وزارتونو خپل مینځي ټولنه( )IMCچې د کان کیندنې واړه او مینځني قراردادونو د داوطلبۍ او څارنې او د کان کیندنې د لویو قراردادونو پلي کولو منل په غاړه لري .نورې مهمې ادارې د وزیرانو شورا ده چې
(د پارلمان سره یوځای) د کان کیندنې د ستروقراردادونو منظوري په غاړه لري ،او د ولسمشرۍ دفتراو د عدلیې وزارت دی.
 :eنړیوال بانک ’د زیرمو داالن ‘داسې تعریف کوي چې د پانګونو او کړنو یوه لړۍ ده چې په یوه ټاکلې جغرافیوي سیمه کې د زیربنا ،اسبابو او خدماتو په اړوند د استخراجي صنایعو سترې پانګونې د دوده کوونکي او متنوع اقتصاد په الره
کې وکاروي .د ’وریښمو نوی الر‘ د متحده ایاالتوپه مالتړیو نوښت دی ترڅو د مرکزي او سهیلي آسیا او افغانستان ترمینځ د آسیا په زړه کې د ټرانسپورټ ،سوداګري او انرژي پراختیالپاره یوه شبکه رامینځته کړي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

۱چوکاټ :د نړیواله ټولنې مرکزي ونډه

16

د افغانستان د اقتصادي استقالل د مالتړ په موخه ،نړیواله ټولنه په ګډه لهGIRoAسره پر دې کار کوي چې د  2014کال په درشل کښې
په ګړندۍ توګه د هیواد د معادنو د برخې استخراج ته وده ورکړي .د هغو مرستې په دې برخه کښې تر دې مهاله مهمه ونډه درلودله او
د افغانستان سترو معدني زیرمو ته یې د پرمختګ لپاره الر هواره کړیده.
بسپنه ورکوونکې چې په هغو کښې متحده ایاالت ،نړیوال بانک ،بریتانیا ،جرمني اواسترالیا شامل دي له دغه ډول فعالیتونو څخه
تخنیکي ،مالي او قانوني مالتړچمتو کړیدي:.

•
•
•
•
•
•
•

پدې کښې د هغو جیولوژیکو معلوماتو ژباړه او ارزونه هم شامله ده چې د شوروي دورې په ترڅ کښې په الره اچول شوي وو،
برسیره پر دې د نویو جیولوژیکو سروې ګانو په الره اچول هم په پام کښې دي؛
د دغه سکتور د قانون ،مقرراتو او پالیسي وده او سمون هم په پام کښې دي؛
د داوطلبۍ د پروسو او پروګرامونو تنظیم او په الر اچول تر څو دغه سیکتور ته نړیوال پانګه اچوونکي را جلب کړي;.
د کانونو د رایستلو او ورسره تړلو زیربنایي قرادادونو لپاره د خبرواترو مالتړ او قانوني سالمشورې؛
د کانونو د پروژو تطبیق او پلټنه؛
د کانونو په وزارت او د  GIRoAسره تړلو نورو ادارو کښې د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه؛ او
د افغانستان له کارونو د اعتبار د الس ته راوړلو په موخه مالتړ کول چې د استخراجي صنایعو د شفافیت د لومړیتوبونو تر
نظارت الندې به وي.

دغه مالتړ به دوی ته یوه ځانګړې عالقه مندي او نفوذ ورکړي تر څو له پیله د دغه سکتور په برخه کښې دولتې چوکاټ پیاوړی کړي.

د خطرونو پیژندنه -د غوره تجربو لپاره ژمنې
 GIRoAاو نړیوالې ټولنې ال وار دمخه د استخراج د سکتور له
پرمختیا سره تړلې ننګونې تایید کړیدي .په  2011کال کښې د
افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کښې ،جرمني د غوره
نړیوال کارکولو پر اهمیت تاکید وکړ تر څو دا ډاډمنه کړي چې د
افغانستان معدنې شتمنۍ په مستقیمه توګه د افغانستان خلګو ته ګټه
رسوي ،عواید تري الس ته راځي او چاپیریال خوندي کوي .د دغې
پروسې په لړ کښې د  2012په جون کښې د ټوکیو اعالمیې
 GIRoAاو د هغو نړیوال ملګري په دې ژمن کړل تر څو "د
استخراج د صنایعو د ودې لپاره د هغه چوکاټ پراختیا چې د یوه
حساب ورکوونکې ،موثر  ،مثمراو شفاف میکانیزم له الرې به د
افغانستان پر طبیعې شتمنیو ولکه ټینګوي او دا به د غوره نړیوال
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کارکولو سره په موافقه او بنسټ پر مخ ځې".
د  2012کال په جوالی کښې ،اولسمشر کرزي یو فرمان صادر کړ
چې پکښې په تیرو دریو کلونو کښې د ټولو هغو قراردادونو بشپړ
خپرول غوښتل شوي وو چې له ملي اونړیوالو کمپنیو سره السلیک
شوي وو  .دغه فرمان د استخراج سکتور او کانونو وزارت ته یو
ګام وړاندې سپارښتنه کوي چې د قراردادونو د شفافیت په برخه
کښې یو پالن ته پراختیا ورکړي چې "د نړیوالو بنسټونو سره په
توافق او د هیواد د راتلونکې حالت د مطالعې پر اساساتو والړ وي".
 .د بیاځلې لپاره یې د قراردادونو د پوره خپراوې په مسله تاکیدf
کړی دی ( د لڼډیز د خپرولو پر ځای).

دغه فرمان د هغو مثبتو ګامونو په لړ کښې چې افغانستان ال له
مخکې اخیستې دې یو بل ګام دی .یو بل خوشحالوونکی پرمختګ د
استخراج د صنایعو د شفافیت لومړیتوب ته د افغانستان کاندیدیل دي
– دا یو نړیوال معیار دی چی د عوایدو روڼوالی تقویه کوي ،همهغه
ډول چې د کانونو او مالیې وزارت تر منځ په یاددښت کښې راغلي
دي " د کانونو د عوایدو د شفافیت او له فساد سره د مبارزې په برخه
کښې به سره همغږي کیږي"" 19.د کانونو وزیر وحیداهلل شهرانې
همداشان ژمنه کړیده چې د کانونو عملیات" به"بشپر شفافیت"
لري او تر هر قرارداد وروسته به تر  ۴۸ساعتونو پوري د قرارداد
21h
ټول معلومات په انګلیسي او ملي ژبو خپاره کیږي .
الندی راپور هغه مسله څیړې چې څنګه افغانستان د کانونو په برخه
کښې تر دې مهاله خپل تر ټولو ستر قرارداد السلیک کړ – د عینک
د مسو قرارداد -له دغو واضحو او د ستاینو وړ ژمنو څخه مالتړ
کوي.
د عینک د مسو د وڼډو اخیستل اوس په دوو دلیلونو ترینګلي دي:

•

پر دې موضوع ډاډمن کیدل چې د عینک پروژه پر سم لورې
روانه ده -:عینک د افغانستان لپاره ستره پروژه ده ،د د
چوکاټ برابرول به یې تر استخراج مخکې روښانه کړي چې
آیا دا به افغانستان ته ګټه ورسوي او یا به یې زیانمن کړي .په
تړون کښې د کمزوریو په نښه کول قاطع ارزښت لري ،او باید
هومره ژر چي ممکنه وي په ګوته شي ،تر څو ډاډمنه کړي
چې پروژه تر ټولو پیاوړي ممکنه بنسټونه لري.

 Global WitnessGبشپړویناکتلو لپاره دا ویبپاڼه وګورﺉhttp://www.globalwitness.org/library/rhetoric-reality-president-karzais-presidential-decree-transparency- ،
f
.99s-nascent%80%country%E2
 :gد استخراجي صنایعو د روڼوالی نوښت ( )EITIیو نړیوال معیاردی چې د عایداتو له روڼوالي څخه د حکومت ،شرکتونو او ملي مدني ټولنو په مرسته څارنه کوي .افغانستان په ۲۰۱۰کال کې د  EITIغړیتوب السته راوړ او دمګړۍ هڅه
کوي ترڅو د  EITIله معیارونو سره ځان برابر کړي .د  EITIپه اړه دالزیاتو معلوماتولپاره داویبپاڼه وګورﺉ http://eiti.org :دا په نښه کړﺉ چې  Global Witnessد  EITIپه بورډ کې ځای لري.
.
 :hپه مثبتو ګامونو داهم شامله ده چې د طبیعي زیرمو په منشورکې وزارت بوخت کړای شي ،ترڅو د طبیعي زیرمو ښه اداره کولو لپاره د موندلو څخه ترویستلو پورې څرګند اصول چمتوکړي .د کانونووزارت به د نړیواله ټولنې په مرسته
د استخراجي سکټورله قانون جوړولو ،تنظیم او تګالرو څخه بیاکتنه وکړي ،او د  NEPAسره یوځای د محیطي مسایلو سمولولپاره کارکوي.
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INTRODUCTION

•

د عینک د مسو قرارداد

ترالسو راغلي درسونه په راتلونکي تړونونو کې وکارول
شي -:لکه چې دا د هیواد تر ټولو ستر معدني قرارداد دی،
عینک به نورو قرادادونو ته د ماخذ د منبع په توګه کارول
کیږي .په ځانګړې توګه د حاجیګک د اوسپنو ستر کان چې
همدا اوس تر خبرو اترو الندې دی ،او همداراز به په راتلونکو
میاشتو کښې د سروزرو ،مسو ا وپټرولو قرادادونه په الر
واچول شي  .ددغو قراردادونو تقویه او روښانول کوالی شي د
پیاوړي اقتصادي چاپیریال په وده کښې رول ولوبوي ،دا د
افغانستان د کانونو په سکتور کښې د ګد مسوالنه شراکت په
الر اچولو ته ارزښتمن رول لري.

د عینک سیمه ستر تاریخې ارزښت لري ،دا د یو لرغوني او پیاوړي
بودایي پادشاهۍ یوه برخه وه  .23نن ،عینک د نړي د مسو د یوه ستر
ناسپړل شوي کان په توګه پیژندل کیږي .دغه سیمه د کابل په ۳۵
کیلومترۍ کښې د لوګر په والیت کښې پرته ده.
دریمه نقشه .دا نقشه د عینک موقعیت ښيي .د نښو او اثارو تفصیل
دریلو شته الره دعینک لپاره د ریلو وړاندیزشوې الره د ریلو نورې
وړاندیزشوي الرې د عینک د مسو قرارداد د کانونو د پخواني وزیر
ابراهیم عادل د وزارت په دوره کښې السلیک شوی وو .د دوو
شرکتونومجموعه چې د چین میتالورژیک کانسټرکشن کمپني
( )MCCاو د جیانګسي کاپرکمپني لمیټد یا ( )JCLڅخه جوړه وه
(په ګډه یي ’ کانسورشیوم ‘ را مینځ ته کړ) ،د  2007د سیپټمبر په
میاشت کښې د غوره داوطلبینو په توګه وپیژندل شول .د شرکتونو
دغه مجموعې د پروژې د پر مخ بیولو لپاره یوه عملیاتي کمپنۍ را
منځ ته کړه چې د  MCC-JCLعینک کان یا ( )MJAMنوم یې
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پرې کیښود .

البته ،دا قرارداد د کیسي یواځې یوه برخه ده .د استخراج د سکتور
نهایې بریالیتوب به هم د هر اړخیز تنظیمونکې چوکاټ په موجودیت
پورې تړلې وي .همداشان دولتي ادارې چې ظرفیت یې د پام وړ
وې ،د دغه سکتورد موثرې پلټنې او ادارې لپاره د همغږۍ او ارادې
موجودیت ،د مستقل نظارت د امکاناتو موجود والی او د یو منل
شوې ملي حکومت د ستراتیژۍ موجودیت چې د هیواد د طبیعي
منابعو د اوږدمهال لپاره مدیریت او اداره وکوالی شي .په هرحال،
قرارداد د ځانګرېو ستاینو مستحقه ده ځکه د قراردادونو شرایط او د
قانوني مسولیتونو هغه ژمنتیا چې د کانونو کمپنۍ یې په ساتلو مکلف
دي تنظموي .دا هغه مهال ال مهمه کیږې چې قرارداد د اوږد مهال او
یوې سترې پروژې لپاره وې لکه د عینک کان ،او په هغو شرایطو
کښې چې د استخراج د سکتور په اړه قوانین ،مقررات او پالیسي
i
الهم د ودې په حال کښې دي.

د اصلي داوطلبیو جزییات د قرارداد په موخه په علني توګه ښکاره
شول ،او داسې معلومیده چې د شرکتونو د دغې مجموعې له لوري
وړاندې شوي مجموعه په داوطلبو کمپنیو کښې تر ټولو پیاوړې وه .د
کانونو وزارت او د شرکتونو مجموعه دواړه تاکید کوي چې د
داوطلبي پروسه "رڼه" وه او له " نړیوالو غوره کارکولو" سره په
موافقت کښې وه 25.سره په موافقت کښې وه  .دا باید په یاد ولرو
چې ،سره له دې هم د داوطلبي پروسه د وزیر د یوه پخواني سالکار
په راپور کښې تر نیوکو الندې راغله او د  2009کال په نومبر کښې
د فساد په اړه د رسنیو تورونه را برسیره شول  .دغه تورونه تر
اوسه ندي ثابت شوي او  Global Witnessپه دغه راپور کښې د
داوطلبۍ پروسه تر کتنې الندې نده نیولې.

ﻗﺭﻏﻳﺯﺳﺗﺎﻥ

دریمه نقشه .د عینک موقعیت ښودلو نقشه..

ﺍﺯﺑﮑﺳﺗﺎﻥ
ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎﻥ
ﭼﻳﻥ

ﺟﻭﺯﺟﺎﻥ
ﮐﻧﺩﻭﺯ

ﺗﺧﺎﺭ

ﺗﺭﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺑﺩﺧﺷﺎﻥ
ﺳﻣﻧګﺎﻥ

ﻧﻭﺭﺳﺗﺎﻥ

ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ

ﺑﻠﺦ
ﺳﺭی ﭘﻝ

ﭘﻧﺟﺷﻳﺭ
ﭘﺭﻭﺍﻥ

ﮐﺎﭘﻳﺳﺎ

ﺑﻐﻼﻥ
ﺑﺎﺩﻏﻳﺱ

ﮐﻧړ

ﮐﺎﺑﻝ
ﺑﺎﻣﻳﺎﻥ

ﻭﺭﺩګ
ﻧﻧګﺭﻫﺎﺭ

ﻟﻭګﺭ

ﻋﻼﻳﻡ ﺍﻭ ﻟﻧډﻳﺯﻭﻧﻪ

ﻋﻳﻧﮏ:
ﺩ ﻣﺳﻭ ﮐﺎﻥ ﻳﺎ ﺯﻳﺭﻣﻪ

ﺩ ﺭﻳﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻟﻳﮑﻪ
ﺩ ﻋﻳﻧﮏ ﻭړﺍﻧﺩﻳﺯ ﺷﻭې ﺩ ﺭﻳﻝ ﻟﻳﮑﻪ

ﻏﻭﺭ

ﺧﻭﺳﺕ

ﭘﮑﺗﻳﺎ

ﻫﺭﺍﺕ
ﺩﺍﻳﮑﻭﻧﺩﻱ

ﻏﺯﻧﻲ

ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

ﺩ ﺭﻳﻝ ﻧﻭﺭې ﻭړﺍﻧﺩﻳﺯ ﺷﻭې ﻟﻳﮑﯥ
ﺍﺭﺯګﺎﻥ
ﻓﺭﺍﻩ
ﭘﮑﺗﻳﮑﺎ

ﺯﺍﺑﻝ

 :iیوه بله مهمه پوښتنه چې باید ځواب ورکړشي داده چې ولې د کان کیندنې قراردادونه په خاصه بیا د عینک قرارداد په څیریو مهم قرارداد پداسې وخت کې السلیک کیږي چې د افغانستان د استخراجي سکټورتنظیم کولولپاره یو جامع چوکاټ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ
نه دی چمتوشوی. .

ﮐﻧﺩﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻣﻧﺩ

ﻧﻳﻣﺭﻭﺯ
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 GIRoAاو د شرکتونو مجموعې د  2008کال په مې کښې د عینک
د مسو قرارداد السلیک کړ .د یو’ بنسټیز قرارداد‘ په توګه دا د
هوکړې یو چوکاټ دی چې د ژمنو لپاره اساسي اصول چمتوکوي .د
پروژې ځانګړې برخې لکه د ریل پټلۍ په مختصره توګه طرح
شویدي او پر جزییاتو یې خبرې اترې پاته دي او په یوه بیل تړون
کښې به نهایي شي.
ددې تړون په بنسټ ،د شرکتونو دغې مجموعې ته د کانونو د زیرمو
د استخراج او راسپړلو حق ورکول کیږي چې اټکل کیږي 240
ملیون ټنه مواد لري  ،او د راپور پر بنسټ ارزښت یې  43ملیارډ
ډالراټکل شویده  .په خپل وار ،د شرکتونو مجموعه مکلفه ده چې د
 2.9ملیارډ ډالرو په ارزښت د پانګونې مجموعه چمتو کړي  .په دې
کښې وار له مخه په ټولیزه توګه  808ملیون ډالر ورکول هم شامل
دي ( چې په دریو قسطونو کښې به اجرا شي) او د پروژې د پیسو د
ورکړې په معامله کښې د ریل د یوې پټلۍ جوړول  ،د برق د یوي
کارخانې جوړول او د اوبو رسولو د سیسټم را منځ ته کول هم د
یادولو دي  .د دغو ټولو برخو لپاره فرعي قراردادونه هم امضآ
شویدي ،همداراز د امنیتي اهتماماتو او نورو کانونو ته چې د
استخراج فعالیتونه یې غوښتل شویدي الس رسی هم د قراردادونو
یوه برخه ده. .
د عینک د مس له قرارداد السلیک کولو څخه راهیسي ،پروژه له ګڼو
ننګونو سره مخ شویده .امنیت په ځانګړې توګه ستونزې زیږوي چې
په هغو کښې د عینک پر ساحې راکټي حملې او د شرکتونو د
مجموعې د کارکوونکو د اختطاف ګواښونه د یادونې وړ دي .
همداشان په هغو کښې اوږدمهاله ځڼډونه چې علت یې د سیمې د ماین
پاکونو عملیات دي لیدل شویدي ،په سیمه کښې د لرغونو توکو د پاته
شونو کیندنه او د ځایې اوسیدونکو بیا ځای پرځای کول هم د هغو یو
علت دی .لږ ترلږه د  ۲۰۱۴کال ترپایه پورې د تولیداتو پیل کیدو
طمع نه کیږي  .د دغه ځڼډ یوه ګټه دا ده چې  GIRoAاو د شرکتونو
مجموعې ته به دا فرصت په الس ورکړي چې د عینک د پروژې د
تړون پر چوکاټ بیا کتنه او د هغه پیاوړتیا لپاره کار وکړي .د
روڼوالي ،حساب ورکونې او ټولنیزې ښکیلتیا زیاتوالی د پروژې په
اړه د سیمه ایز رضایت د تامین په برخه کښې بنسټیز رول لوبوي،
برسیره پردې د امنیتي اندیښنو په ګوته کول او افغانانو او د شرکتونو
مجموعې دواړو ته دوه ارخیز بریالیتوب حالت تامینول په پام کښې
وي. .

د میتودولوژي په اړه یوه خبره
د عینک د قرارداد د السلیک شوې سند د خپراوي ځنډیدل ددي المل
شو چې Global Witness ،د  2008کال د اپریل یوه مسوده تر
کتنې الندې ونیسي .په داسي حال کې چې دا السلیک شوي بیلګه نده
خو پوهیدالی شو چې د وینا ډول یي وروستنی دی  ،خو ځیني استثنا
ګانې لکه امنیتي او مالي اهتمامات ،د استخدام د ژمنو وروستنی
وضعیت او په پایڅوړونو کښې اضافي معلومات باید په نظرکښې
ونیول شي.
همداشان دغه راپورد هغو ناستو او څیړنو پر بنسټ چې د 2010
کال له جون څخه د  2012کال تر اګست پورې په افغانستان ،متحده
ایاالتو او اروپا کښې په الره اچول شویدي والړه ده .ددې راپورمتن
د  ۲۰۱۲کال په اګست کې نهايي شوې ده.
د عینک د قرارداد د شرایطو د ارزونې په درشل کښېGlobal ،
 Witnessد کانونو دبرخې ،چاپیریال ساتنې او بشري حقوقو
متخصصینو نظریات الس ته راوړي دي او عینک پروژې ته یې د
نږدې سیمې د اوسیدونکو ټولنو او افغان مدني ټولنو له غړو سره
خبري اترې سرته رسولې دي.
مونږ همداراز د کانونو د قراردادونو په برخه کښې غوره نړیواله تجربې په
پام کې نیولي دي لکه پدې برخه کې مو د نړیوال مالي شرکت ( )IFCد
پایښت له چوکاټ څخه ،د کان کیندنې او فلزاتو نړیواله ټولنې( )ICMMد
پایداره پراختیاله اصولوڅخه  ،د طبیعي زیرمو منشور څخه ،د
ملګروملتونو د بشري حقونو ټولنې( ،)UNHRCد سوداګري او بشري

حقونو په اړه دالرښود له اصولو څخه( ،)UNGPsد وکیالنو نړیواله
ټولنې د کان د پراختیا له هوکړه لیک څخه ،د بشري حقونو او امنیت له
خپلواکو اصولو څخه ،د خطرناکو او له شخړو څخه اغیزمن شووسیمو
څخه د منرالونومسؤالنه سپالی زنځیرله الرښود څخه چې د اقتصادي
مرستې او پراختیا د تنظیم ( )OECDلخوا چمتوشوې ده ،د کان کیندنې
پروژو د ارزونې الرښود EIAچې په ټوله نړۍ کې د محیطي قانون د
ژمنو هیوادونو لخوا جوړشوې ده ،د IAIAالرښودونوڅخه ،او د مسؤالنه
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کان کیندنې له چوکاټ څخه موګټه اخیستې ده.

د  Global Witnessتحلیل
الندنی تحلیل په قرارداد کښې د اندیښنې وړ لس بنسټیز ټکي راسپړي
چې بیړنۍ پاملرنه غواړې تر څو په پاسنۍ برخه کښې ځینې ننګونې
په ګوته کړي او د پروژي اوږدمهاله پایښټ ډاډمن کړي .چې عبارت
دي له:
 .1د تړون روڼوالی
 .2د قرارداد جوړښت او مسوده
 .3د ټولني ګډون او د شکایتونو میکانیزم
 .4اقتصادي شرطونه
 .5امنیت
 .6د چاپیریال محافظت
 .7د ځمکې او اوبو حقوق
 .8ټولنیزه مجموعه:
 .9د میراث مسایل او هري سیمي ته ځانګړې خطرونه
 .10ارزونه او پلټنه
 ،۱،۲او لسم ټکي -د قرارداد شفافیت ،د قرارداد جوړښت او
مسوده ،او ارزونه او څارنه – له یو بل سره موازي موضوعات
دي.پاتې اووه برخې د راپور له ځانګرو موضوعاتو سره تړلې دي
او د زماني ترتیب پر بنسټ بحث پرې کیږي .له دغو برخو۱ ،
( د قرارداد روڼوالی) ( ۵ ،امنیت) او  ( ۱۰ارزونه او پلټنه) په
لومړیتوبونو کښې راځي او په دی وخت کښي د ځانګړي پاملرنې
وړ دي.
د هری سیمي لپاره مونږ تفصیلي سپارښتنې برابر کړیدي:

•
•
•

د  GIRoAاو د شرکتونو د مجموعي لپاره ،ترڅو د عینک په
پروژه کښې حکومتولۍ پیاوړې کړي;
د  GIRoAلپاره ،سپارښتنه دا ده چې د د عینک له کان څخه
روښانه درسونه زده کړي او د ټولو روانو او تر پروګرام
الندې پروژو په برخه کښې د ي کار تري واخلي؛ او
نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه دا ده چې ،څنګه بهرنۍ بسپنې او
مالتړ باید چمتو شي څو د کانونو په برخه کښې د یوه حساب
ورکوونکي او راڼه سکتور له ګډو اهدافو څخه مالتړ وکړي
کوم چې له غوره نړیوال کارکولو سره په یو لیکه روان دي ،دا
ټول به د بن او ټوکیو کنفرانسونو او د متحده ایاالتو – افغانستان
د ګد ستراتیژیک تړون له ژمنو سره په توافق تر سره کیږي.

Contract Transparency

 .1د قرارداد روڼوالی
لکه په الندنۍ برخه کې چې څرګنده شویده ،زمونږ یوه اساسي اندیښنه د
قرارداد په شرایطو کې د روڼوالې نه شتون او د پروژې د پایښت په اړه لڼډ
مهاله پایلې دي.

د عینک د قرارداد او ورسره نورو فرعي قراردادونو د اعالن ځڼډیدل د پروژې پر
ښې ادارې د ډاډ په الره کښې یوه بنسټیزه مانعه څرګندوي ،او دا کار د دولت له
روانو ژمنو سره چې د دغه سکتور د روڼوالې په برخه کښې یې لري سره په
مخالفت کښې واقع کیږي.

د عینک قرارداد د 2008کال په مې کښې السلیک شو ،هغه مهال د کانونو
مخنکی وزیر په دنده وو .د وزیر شهراني په وینا ،چې د کانونو برحاله وزیر
دی او د  2010کال په جنوريکښې یې مسولیت اخیستی دی ،د مخنکي وزیر د
دندې پر مهال السلیک شوی قرارداد به تر هغه خپور نشي څو ټول فرعی
قراردادونه د اجرا مرحلې ته رسیدلي نه وي  .د  2011کال په اپریل کښې،هغه
 Global Witnessته په ډاګه کړه چې د کار باید د  2011کال تر پایه سرته
ورسیږي ،هغه مهال به د عینک د مسو قرارداد په ښکاره توګه خپراوي ته
وړاندي شي .خو د  2012کال تر اګست پوري ،نه قرارداد او نه هم فرعي
قرادادونه خپراوي ته وړاندي شول .ددي معني دا ده چې د افغانستان اولس  ،د
دغه هیواد پارلمان ،سیمه ایزي ټولنې ،او د افغان حکومت پراخې برخي ،هغو
اسنادو ته الس رسی نه لري چې د افغانستان اقتصادي راتلونکي سره په اړه د
قاطع ارزښت درلودونکي دي.
د افغانستان د کانونو په وزارت کښي ځینو مسولینو  Global Witnessسره د
خبرو اترو پر مهال روښانه کړیده چې دوی قرارداد ته الس رسی نه لري .دا
کار کوالی شي د کانونو د وزارت هغه کارکوونکي او مسولین چې د قرارداد د
تطبیق په خبرو اترو کښې د شرکتونو له مجموعې سره مسولیت لري په زیان
کښې واچوي .ددې پر ځای ،هغوی باید پر دي بسنه وکړي چې د قرارداد د
محتویاتو په اړه ورته په ژبه ویل کیږي .برسیره پردې ،هغه نړیوال حقوقي
سالکار چې د  GIRoAلپاره یي د قرارداد د مسوبي او خبرو اترو پر مهال سال
مشورې ورکولې  ،اوس مهال د قرارداد د تطبیق په اړه د شرکتونو له مجموعې
سره په سال مشورو بوخت دی  .ددې لپاره چې د قرارداد په پروسو کښې د
اعتماد فضا را منځ ته شي ،دا مهمه ده چې د نړیوالو سالکارانو د محافظت
لپاره اقدامات وشي او د هغو د پلي کولو لپاره دي الرې چارې ولټول شي ،تر
څو د منافعو د ټکر برداشت ونکړي.
د افغانستان د کانونو په وزارت کښي ځینو مسولینو  Global Witnessسره
د خبرو اترو پر مهال روښانه کړیده چې دوی قرارداد ته الس رسی نه لري.
دا کار کوالی شي د کانونو د وزارت هغه کارکوونکي او مسولین چې د
قرارداد د تطبیق په خبرو اترو کښې د شرکتونو له مجموعې سره مسولیت
لري په زیان کښې واچوي .ددې پر ځای ،هغوی باید پر دي بسنه وکړي چې
د قرارداد د محتویاتو په اړه ورته په ژبه ویل کیږي .برسیره پردې ،هغه
نړیوال حقوقي سالکار چې د  GIRoAلپاره یي د قرارداد د مسوبي او خبرو

اترو پر مهال سال مشورې ورکولې  ،اوس مهال د قرارداد د تطبیق په اړه د
شرکتونو له مجموعې سره په سال مشورو بوخت دی  .ددې لپاره چې د
قرارداد په پروسو کښې د اعتماد فضا را منځ ته شي ،دا مهمه ده چې د
نړیوالو سالکارانو د محافظت لپاره اقدامات وشي او د هغو د پلي کولو لپاره
دي الرې چارې ولټول شي ،تر څو د منافعو د ټکر برداشت ونکړي 46 .د
داوطلبۍ لڼډ جزییات د شرکتونو د مجموعې له خوا وړاندې کړل شویدي او د
هغو سیالو شرکتونو خپاره کړیدي (  ۱ضمیمه وګورۍ) همداراز د شرکتونو
د مجموعې د ټولنیزې او زیربنایي ودې د مسولیتونو سره تړلې موضوعات
چې د جزییاتو خالصه یې وړاندې شویده ۲ ( .ضمیمه وګورۍ).
د عینک قرارداد همداشان نړیوال سالکاري هییت ( )IAPته د السرسي په
موخه وړاندي شوی دی ،دعه هییت د کانونو د برخې له نړیوالو ماهرینو
جوړ شوی دی ،چې دغه قراداد یي د "مناسبوالې" په موخه تر مطالعې
الندې نیولی او " خپل اصالحي وړاندیزونه یې د قرارداد د مسایلو د اجرا
کولو په اړه ډاډمن کیدلو لپاره چې د رغوني په ټولو مراحلو او د تولید په
لومړنیو پړاوونو کښې اړین دی" وړاندې کړیدي .د  IAPراپور خپور
شوی ندی خو  Global Witnessد دغه راپور یوه کاپي الس ته راوړیده
چې د  Global Witnessپه ویبپاڼه کښې تر السه کیدی شي.

MANAGING
VOLATILE
RESOURCES

INVESTING FOR
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

ROLES OF
OTHER ACTORS

روڼوالی ــ د حساب ورکولو په لور لومړی ګام.

 :jد عینک پروژې لپاره نیول شوی سالکار د  Global Witnessسره پخپلو خبروکې وویل چې په عینک پروژه کې دده د ونډې په هکله په پرانیستې بڼه مباحثه شوې وه او همدارنګه دده دنده داوه چې د قرارداد ژبه ښکیلو خواوته توضیح
کړي ترڅو پخپلو کې سره “تفاهم” ته ورسیږي .یادسالکارداهم وویل چې د عینک پروژې په حساس بهیرکې د ښکیلتیا په موده کې ده ونشو کولی ترڅو “ هغو ځانګړو معلوماتو ته السرسي ومومي چې له امله یې د شرکتونو مجموعې ته
ناوړه ګټه ورکول شوې وه” دا ځکه چې د افغانستان اسالمي دولت مشورې په انګلیسي ژبې نه وې او ده ته دا واک نه وه ورکړشوې ترڅو ’د کنسرشیوم (دشرکتونومجموعه) سره کیدونکو موافقو ،د پلي کولو پالیسۍ او د راتلونکو پالنونو او
سټراټیژیو له ځانګړو معلوماتو څخه ځان خبرکړي‘ .برسیره پردې سالکارداهم وویل چې د کنسرشیوم د کارله پيل کولو څخه وړاندې د کانونو له وزارت سره ډیرې پراخې خبرې اترې شوې وې او “پدې موده کې د ګټو پرسرهیڅ کوم
ټکررامینځته نشو ترڅو د خبرواترو په وړاندې خنډ جوړکړي” .د کانونو له وزارت سره د خبرواترو پرمهال  Global Witnessته وویل شو چې پخپله د سالکارتګ د یو پانګونکي شرکت خواته دده له طرفه د قرارداد څخه سرغړونه وه
ځکه چې ده نه شوکولی د پروژې په هکله د کوم بل شرکت سره مرسته وکړي ،او داچې د کانونو وزارت دده دتګ له پریکړې څخه خبرنه ؤ.

19

20

آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 ۲چوکاټ : :د قرارداد د روڼوالې په اړه زیاتیدونکې جریانات

48

په نړیواله توګه د هغه حق په رسمیت پیژندل په زیاتیدونکې کچه لوړیږي چې له مخې یې اتباع حق لري پوه شي چې د لویو ملي
شتمنیو په اړه تر موافقې الندې قراردادونه ددوی په ګټه دي .د عوایدو د څار انسټیټیوټ د هغو حکومتونو زیاتیدونکې شمیرې ثبت
کړیدي چې د استخراج د برخې قراردادونو ته خپراوي ټاکنه کوی  .بیلګې یې دا ډول دي:

•

ګواینه :د  2011کال د کانونو قانون غوښتنه کوي چې د کانونو قراردادونه باید د دولت په رسمي ورځپاڼو او حکومتي ویبسایټ
کښې خپاره شي.

•

نیجر :د  2010کال قانون غوښتنه کوي چې د طبیعي منابعو ټول قراردادونه دي خپاره شي ،همداراز د طبیعي منابعوعواید باید
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په جال جال توګه د هر شرکت په بنسټ خپرولو ته وړاندې شي.

•

 :DRCد  2011کال یو فرمان غوښتنه کوي چې ټول هغه قراردادونه چې د تیلو ،کانونو ،او ځنګلونو په برخه کښې تر سره
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کیږي باید له عملي کیدو تر  ۶۰ورځو پورې خپاره شي.

•

کونګو -برازاویل  :د تولیداتو او سهمدارۍ اکثره موفقتنامې په حکومتي ویبسایټونو کښې خپریږي.

•

تیمور– لیستې :تیمور د سمندر د زون ټول تولیدی او سهمداري قراردادونه خپرولو ته وړاندی کیږي 2004 .ساوټومي او
پرینسیپ :د  2004کال د تیلو د عوایدو تنظیم غوښتنه کوي چې د تیلو ټول قراردادونه دې په عامه توګه څرګند کړای شي .دغه
معلومات د عامه معلوماتو په دفترونو کښي د ټول هیواد په کچه الس ته کیدی شي.

•

الیبریا :د  2009کال د  EITIقانون د کانونو او ځنګلونو د برخې د ټولو قرار دادونو د خپرولوغوښتنه کوي.

•

متحده ایاالت :د کانونو په برخه کښې د قراردادونو مجموعي متن او د پیسو اجرات او ورسره تړلې معلومات خپریږي .د مکیسکو
د خلیج له لوري الس ته راغلي قراردادونه په عامه توګه د الس رسي وړ دي.

•

عراق :د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلو پټرولو ټول تولیدی – سهامي قراردادونه او موافقتنامې خپاره کړیدي.

•

ګانا :د پټرولو تر ټولو مهم قراردادونه د ډاونلوډولو لپاره انرژۍ وزارت ویبسایټ کښې په آنالین توګه د الس رسي وړ دي.

•

ډینمارک :د  2005کال د قراردادونو موډل هغو قراردادونو ته السرسی مهیا شویدی چیرته چې " د عامه منافعو ارزښت د
محرمیت تر ساتلولوړیږي" .

•

کولمبیا :د معلوماتو د آزادي قانون جوړونه د استخراجې قراردادونو څرګندولو ته اجازه ورکوي. .

•

بولویا :د تولیداتو او سهمدارۍ اکثره موفقتنامې په حکومتي ویبسایټونو کښې خپریږي.

•

پیرو :د خپل هیواد موډل قراردادونه او د هایدروکاربن او کان کیندنې د برخې ډیری موافقتنامې خپروي. .

•

سیریلیون :د پټرولو نوی قانون د تیلو د ټولو قراردادونو د خپراوي غوښتنه کوي.
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د یادونې وړ یوه بیلګه له خصوصي سکتور څخه را برسیره کوو چې د باکو-تیبلیسي-سیهان ( )BTCپایپ لیکه ده چې د  BPله خوا
اداره کیدونکی د شرکتونو مجموعې په عامه توګه د پروژې قراداد څرګند کړ ،تر څو د سیمه ایزو توقعاتو له سمبالولو سره مرسته
52
وکړي او همداراز ټولینزو او محیطي تاثیرات او هغو ته ورپیښې اندیښنې په ګوته کړي.

 :kد عایداتو څارونکي انسټیټیوټ د ۲۰۰۹کال د قراردادونو په پټو رازونو کې د روڼوالي په هکله په تفصیل سره خبرې کړي ،د محرموالي لپاره دودیزې خبرې اترې سره بیل کړي او د روڼوالي د مثبتو ټکو څرګندولو په موخه د پیښو
مطالعه چمتوکړې ده .د الزیاتو معلوماتو لپاره داویبپاڼه وګورﺉhttp://www.revenuewatch.org/publications/contracts-confidential-ending-secret-deals-extractive-industries .

 :lد ۲۰۱۱کال په جون کې وزیرشهرانی په اکسفورډ کې د طبیعي زیرمو منشورپه کلنۍ تخنیکي ورکشاپ کې ګډون درلود ،چې هلته یې دیو هییت په استازیتوب خبرې کولې .منشورداسې تعریف شوی ؤ “[د افغانستان] د منرال قوانین او
مقرراتو په جوړولو کې د [کانونو] وزارت لپاره یوه ثابته سرچینه ده””.دطبیعي زیرمو منشورد کلنۍ تخنیکي ورکشاپ رپوټ وګورﺉ ،اکسفورډ ،د ۲۰۱۱کال جون‘ ،د ۲۰۱۱کال د اګست  .۱۹پدې ویبياڼه کې یې موندلی شﺉ
].http://www.naturalresourcecharter.org/printpdf/2032. [Accessed 21 September 2011

Contract Transparency

د قرارداد روڼوالی څه ارزښت لري

د طبیعي منابعو د ارزښت کړۍ هغه مرحلې په لڼډه توګه بیانوي چې له مخې یې یو محصول اداره کیږي او ارزښت یي د پوهاوې وړ کرځي -په دې کښې د استخراج په موخه له پریکړې کولو
نیولې بیا د عوایدو تر وروستي کارونې ټول مراحل شامل دي .د عینک د پروژې په ټولو دغو مراحلو کښې روڼوالی بنسټیز ارزښت لري .عامه خپراوي ته د معلوماتو سپارل دا مسله ډاډمنه
کوي چې پریکړې تر سره شویدي ،د قرارداد شرایط د ازمویلو وړ دي او استخراجي پروژې په موثره توګه د اداره کولو او پلټلو لپاره مساعد دي.

د قرارداد روڼوالی له سیمه ایزو ټولنو سره هر ډول هدفمندانه
ښکلیتیاوو ته بنسټیز ارزښت لري ،همداراز د پروژې داسي مدیریت
چې حساب ورکونه او پلټنه پکښې په نظر کښې نیول کیدی شي د
یادولو ده .دغو اسنادو ته السرسی د هغو ژمنو پر طبیعت چې
حکومت او کمپنۍ پکښي ښکیل دي د پوهاوي لپاره مهم ارزښت لري.
او د هغو شدیدو خطرونو په نښه کول او پیژندل هم د یادي شوي
قضیې یوه برخه ده چې د استخراج په بهیر کښې تر سترګو کیږي او
یا د قرارداد د موثرې پلټنې په الره کښې د خڼډونو د رامنځ ته کولو
k
سبب ګرځیدالی شي.
د بیلګې په توګه ،د طبیعي منابعو منشور ،چې همدا مهال په روانه
توګه وزیر شهراني ورسره په خبروښکیل دی  ،د موثرې ادارې په
موخه د روڼوالي په ارزښت ډیر تاکید کوي .دغه منشور په خپله
دوهمه الرښونه کښې د افغانستان اتباعو ته ،د هغو پارلماني استازواو
مدني ټولني ته غږ کوي څو له دې مسلې سم پوهاوی ولري تر څو له
دې سره و کوالی شي خپل حکومت او کمپنۍ حساب ورکولو ته
راوکاږي او د سرچینو د ناسمې ادارې د خطرونو کچه را ټیټه کړي.
دوی استخراجي سرچینې د " عامه شتمنۍ" په توګه څرګندوي او
روښانه کوي چې" ،دا حقیقت په زیاتیدونکي کچه په منل کیدو دی
چې د اتباعو یو بنسټیز حق دا دی چې د حکومت د فعالیتونو او د
عامه شتمنیو د کارولو په اړه معلومات الس ته راوړي"
کیدی شي په دی مسایلو کښې په وړه کچه ځیني شرایط شتون ولري
چې اړین دی تر څو له عامه افکارو لري وساتل شي ،چې امنیتي او
سوداګریز دلیلونه ورته موجود دي .ددې لپاره توجیهات موجود دي،
د بیلګې په توګه ،د هغو محرمو معلوماتو د ساتلو په موخه چې په
سوچه توګه له سوداګریز پلوه حساس وي او یا ریښتوني امنیتي
خطرونه پیښوالی شي ( لکه د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو
لپاره موقعیتونو ته جزییات په ډاګه کول) .دا مهمه خبره ده چې دغه
شرایط یواځې هغه مهال او په هغه کچه چې مطلقه اړتیا ورته لیدل
کیږي پټ وساتل شي .د محرمیت په اړهقانوني ادعاګانې باید د
معذرت د پوښښ په توګه ونه کارول شي ،چې په دي پلمه د قرارداد د
هغو شرایطو له خپراوي ډډه وشي چې خپرول یې اړین بلل شویدي او
د عامه منافعو په موخه باید خپاره شي.

روڼوالی او د قرارداد لڼډیزونه
د قرارداد د جزییاتو لڼډیز خپرول کافي ندي .دا مهمه ده چې پوره
قرارداد هم په عامه توګه خپور شي ،لدې سره به د معلوماتولڼډیز هم
د سموالي په موخه وازمویل شي او دا به ډاډمنه شي چې قاطع
جزییات په لڼډیز کښې له پامه ندي غورځول شوي .د خپراوې

ارزښت په  2011کال کښي د قره  -زاغان د سروزرو قرارداد په
بهیر کښي په تفصیلي توګه روښانه شویدی چې هغه مهال دواړه د
جزییاتو لڼډیز او بشپړ متن عامه خپراوې ته وړاندې شوی وو .په
لڼډیز کښې د هغو  280کاري فرصتونو رامنځ ته کیدو ته اشاره
شویده چې د پروژي له پیل سره به رامنځ ته شي ،خو یو غټ جز له
پامه غورځول شوی دی– چې د غه کاري فرصتونه به یواځې
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افغانانو ته ورکول کیږي " تر هغې کچې چې د تطبیق وړ وي".
یواځې د قرارداد د پوره متن له مطالعې سره به افغانان په دې
وتوانیږي هغه قاطع وضعیتونه د پوهاوې وړ وګرځوي چې په
بنسټیزه توګه پر هغو بالقوه ګټو اغیزمن دی چې د پروژې د شرایطو
پر اساس د الس رسي وړ کیدای شي.
د عینک د کان لپاره ،د کانونو وزارت اوس مهال هغه مثبت ګام
اخیستی دی چې پربنسټ به یې په قرارداد کښې منلو شوېو ټولنیزو
ګټو ته د ژمنو جزییات عامه خپراوي ته وړاندي کړي ( ۲ضمیمه
وګورۍ) .په روزنو کښې ،په داسې حال کښې چې ،دغه خپاره شوي
جزییات د کمپنۍ هغو اهتماماتو ته راجع کيږي چې د "سیمه ایز
بشرې ځواک" 55د روزنې لپاره سمبالوي .په دې قرارداد کښې ،توپیر
دا دی چې ،موضوع " د افغانستان تبعه لرونکي مناسبو کسانو
روزنې " ته راجع کیږي – او سیمه ایزو وګړو ته له ځانګړو غوښتنو
پرته د روزنو د وړاندیزونو کوي .دغه توپیرونه په بیا بیا د قرارداد د
پوره خپراوي د اړتیاوو اهمیت په ډاګه کوي چې له دې سره به د
لڼډیزونو برخه ازمویل او تصدیق کیدی شي ،دا کار په خپل وار سره
د سیمه ایز اعتماد د جوړښټ له مسلې سره مرسته کوي .دا هغه
ادعاګانې دي چې  GIRoAاو د شرکتونو مجموعه یې عوامو سره
کوي.
په وروستیو کلونو کښې ،د روڼوالې د ارزښت پیژندل ددې المل شول
چې د حکومتونو زیاتیدونکې شمیره په دې متقاعده کړي څو د
استخراج سره تړلي قراردادونه خپاره کړي ( دوهم چوکاټ وګورۍ).
د هغو سختو اټکلونو برخالف چې د پانګونو د تیښتې په اړه کیږي ،د
دغو هیوادونو له سرچینو سره عالقه مندي الهم مخ په زیاتیدو ده .یوه
د پام وړ بیلګه پیرو هیواد دی چیرته چې د قراردادونو معلومات په
ځانګرې توګه ددي په موخه خپریدل څو پانګونې ته یو خالص
چاپیریال رامنځ ته کړي او ال زیات بهرني پانګونې ځان ته راوکاږي
 .د معلوماتو له مخې دغو اقداماتو خپله کامیابي ثابته کړه لکه چې
پیرو هیواد د  2012کال د جون په میاشت کې د  28میلیارډ ډالرو د
57
هغي پروژي تصویب اعالن کړ چې د کانونو په برخه کښې وې.
له دغه را برسیره کیدونکې معیار سره دموافقې لپاره ،وزیر شهرانې
ژمنه کړیده چې د کانونو په برخه کښې به عملیات په " بشپړه توګه
راڼه" 57وي  ،نوموړې همداراز ژمنه وکړه چې د قراردادونو جزییات

 :mهمدارنګه افغاني قوانینو داستخراجي کړنو په هکله عامه پوهاوي ته پاملرنه اړینه بولي .په ۲۰۱۰کال کې د کان کیندنې قوانین او مقررات غوښتنه کوي چې د کان کیندنې دهرقراردادټول مواد باید له پیل کیدو څخه ترلسو ورځو پورې په
دولتي ویبپاڼه کې خپورکړای شي ،او هم د کان کیندنې کړنو د مستقیم او غیرمستقیم اقتصادي ګټو په هکله “د نړیوالو منلو شوو معیارونو سره سم د استخراجي صنایعو د روڼوالي نوښت په اساس” کلنۍ رپوټ ورکړي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

به په ملي ژبو او انګریزي د قرارداد له السلیک وروسته په ۴۸
ساعتونو کښې خپاره شي  .په داسې حال کښې چې تراوس مهاله ،د
استخراج د برخې د قراردادونو یواځې یوه وړه شمیره په بشپړه توګه
خپره شویده او له هغو جملې یوه هم په دریو یادو شویو ژبو – دري،
پښتو او انګریزي د الس رسي وړ نده .د اولسمشر کرزي د وروستې
فرمان په تعقیب ،دا مهمه ده چې د قراردادونو روڼوالیتوب ته ژمنې
په یوه واقعیت بدلې شي ،لدې سره به ټول افغانان په دې وتوانیږي
چې هغه ټولي موافقتنامې وګوري چې د دوی په نوم السلیک شويدي،
او هغه ژمنې چې د دغو قراردادونو تر سیورې الندي شویدي تر
پلټنو الندې ونیول شي .په دغه برخه کښې د استخراجي سکتور په
برخه کښې د ټینګو اقداماتو عملي کولو ته اړتیا لیدل کیږي تر څو په
افغانستان کښې د کانونو او پټرولو په برخو کښې ټولو ښکیلو کمپنیو
ته په عملي ډګرکښې مناسبه سویه تامین کړي.

روڼوالی او د پروژې اسناد
په داسې حال کښې چې د" بشپړراڼه " عملیاتو د رامنځ ته کیدو
لپاره د قراردادونو شفافیت یو مهم لومړنی ګام دی د پروژو د حساب
ورکولو او څارنې په موخه خدماتي قراردادونه او دوهم الس
قراردادونه د قاطع ارزښت درلودونکي دی ،سره له دې د پروژو
مهم اسناد لکه موثرې ارزونې .د کومکي قراردادونو خپراوی  -د
وروستنیو ګټورو مالکینو له جزییاتو سره یو ځای چې دغه
قراردادونه ډاډمن کوي– کوالی شي په خپله خوښه د ارزښتمنو
قراردادونو د قبضه کولو په وړاندې محافظت وکړي چې په پروژه
کښې راوالړیږي او د مالي بهیرونو د څرک په معلومولو کښې
مرسته کوالی شي.60

پخپله په افغانستان کښې  ،د نړیوالو له خوا د بسپنه شویو رغونیزو
پروژو ګنې بیلګې موجود چې د قراردادونو ترتیب د پیسو ضایع
کیدلو ته الر هواره کړیده ،همداراز له هغو څخه غلطه کاراخیستنه
شویده او په ځینو قضیو کښې په عمدي توګه هغو لوبغاړو ته چې په
فساداو تاوتریخوالې کښې په ښکیلتیا تورن دي قراردادونه ور اړول
شویدي . 63د دغو خطرونو د پیژندلو اړتیا بنسټزه ده او لیدل کیږي
چې له هماغه پیل څخه د دغو استخراجي قراردادونو له مسودې
څخه متحدانه حفاظت په کار دی.

روڼوالی او موډل قراردادونه
د راتلونکې قراردادونو لپاره Global Witness ،پوهیږي چې د
معیاري قراردادونو شرایط د پراختیا په درشل کښې دي .یو ’ موډل
قرارداد‘ به د امتیازاتو د هر ډول لپاره رامنځ ته کیږي پر دي اساس
به  ،د بیلګې په توګه ،ټول راتلونکي هغه قراردادونه چې د سروزرو
په برخه کښې وی باید د ’ سروزرو د موډل قرارداد‘ پر بنسټ والړ
وي . 64د تطبیق په صورت کښې ،دا باید یوه ټینګ اقدام ته زمینه
برابره کړي چې د راتلونکو قراردادونو د امتیازاتو په ورکړه کښې
کار تري اخیستل کیږي .د دغه اقدام د اغیزمنتوب په موخه ،دا مهمه
ده چې دغه موډل قراردادونه په عامه توګه څرګند شي ،له دې سره به
ټول شرایط په بشپړه توګه تر کتني الندي ونیول شي او تولې اندیښنې
به له هماغه لومړي سر څخه جوتې شي .په دې کارکښي په روښانه
توګه دا ضروري خبره ده چې په موډل قراردادونو کښې د تیرو
تجربو څخه استفاده وشي ،په ځانګړې توګه هغه درسونه چې د عینک
له پروژې څخه زده شویدي .د موډل د فورمونو پر بنسټ والړو
قراردادونو خپرول هم اړین بلل کیږي چې له دې سره به دا روښانه
شي چې د موډل له کلماتو هر ډول اوښتونونه د حساب ورکونو وړتیا
په ځان کښې لري.

د سویلي سوډان د پټرولو نوی قانون مخ په وړاندې الر راښيي ،او
له هغو کمپنیو د "ګټور مالکیت معلوماتو" غوښتنه کوي چې د
کانونو د استخراج او د تولیداتو او اسهامو د موافقتنامې امتیازونه
ېې ګټلي دي ،تر څو دغه مواد خپراوي ته وسپارل شي.61
د  DRCاو زیمبابوې په شان هیوادونه له سیاسي او مالي لحاظه د
ګوښه والې ورانوونکي اغیزې تر څرګندونو الندې نیسيGlobal .
 Witnessهغه راپورونه خپاره کړيدي چې د کان کیندنو د کمپنیو د
مالکینو او د پولیسو ،اردو او سیاسي څیرو روابط پکښې په ډاګه
شویدي .زمونږ پلټنو ښودلې ده چې په دولتي کانونو کښې ونډې
خصوصي سکتور ته د هغو د ارزښت په یوې برخې پلورل شویدي
او له مالیاتي معافیت او د محرمیت له اختیاراتو هم برخمن شویدي،دا
په بلقوه توګه دولت د کانونو له عوایدو محروموي او د دې خطر را
62
زیږوي چې د زورواکانو لپاره ال زیاتې ګټې برابرې کړي .

 :nددې لیکنې پرمهال د کانونو وزارت په ویبپاڼه کې یواځې ددوو قراردادونو بشپړانګلیسي متن موجوددي (په ۲۰۱۱کې د قره زاغان دسروزرو قرارداد او په ۲۰۱۱کې د هرات د سمټو قرارداد) .د وزارت په دري ویبپاڼه کې په ۲۰۱۱کال
کې د هرات د سمټوقرارداد ،په ۲۰۱۱کې د ګداخیل د کرومیټ قرارداد ،په ۲۰۱۲کې د مالومه د سکارو ډبروقرارداد بشپړمتننونه شته دي ،پداسې حال کې چې دوزارت په پښتو ویبپاڼه کې یواځې د قراردادونو لنډیزونه ایښودل شوي دي.
همدارنګه د کانونو وزارت اعالن کړې ده چې په ۲۰۱۱کال کې د امو سیند د هایدروکاربن قرارداد هم د عامه کتنې لپاره چمتودی خوددې قرارداد یونقل ترالسه کولو لپاره یې د  Global Witnessغوښتنو ته کوم ځواب ندی ورکړی.

 :oد مالي کړنې عملیاتي ځواک ګټورمالکیت داسې تعریف کوي “ هغه طبیعي کس (کسان) چې په پای کې مشتریان مومي یا کنټرول کوي او/یا هغه کس چې له پلویې یوه معامله ترسره کیږي .دا هغه کسان هم شاملوي چې باالخره په
یوقانوني کس یا بهیرباندې اغیزمن کنټرول السته راوړي”.“ .

Contract Transparency

د روڼوالې په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

د عینک قرارداد او ورسره تړلې فرعي قراردادونه له نور ځڼد
پرته خپرولو ته تیار کړي .دغه قراردادونه باید په بشپړه توګه
خپاره شي چې پښتو او دري ژباري هم باید په ځان کښې ولري،
د دغه قرارداد بریښنایي بڼه باید د مربوطه وزارت په ویبپاڼه
کښې د السرسي وړ وي او کاغذي بڼه یي باید په ټاکل شوې
سیمې کښې موجودې وي او ټولو هغو ټولنو ته په آسانۍ د
السرسي وړ وي چې له پروژې اغیزمن کیږي.

•

د هغو اسنادو خپراوی چې د عینک د قرارداد سره په اړه را
والړي شویدي ،چې په هغې کښې د دوهم الس قرادادونه ،د
خدماتو قراردادونه ،ارزونې ،مطالعات ،د کارپوهانو راپورونه
او سپارښتنې هم شاملې دي مواد هم باید د مربوطه وزارت په
ویبپانې کښې د السرسي وړ وي او همداشان یې باید کاغذي بڼه
په ټولو مربوطه ژبو کښې د الس رسي وړ وي.

•

په دې باید ډاډ تر السه شي چې له سیاستوالو او ملکي
مسولینو سره غوښتنو کښې د ټولو سوداګریزو منافعو
روښانیدل تر السه شویدي .او د هوکړې پروسې د بلقوه
تاوتریخوالو او منافعو په نښه کولو او تحقیق لپاره تر نظر الندې
ونیول شي. .

•

 GIRoAباید د استخراج د برخې په پروژو کښې د ټولو هغو
حقوقي او قانوني سالکارانو له ګمارلو ډډه وکړي چې وروسته
بیا په هماغه پروژه کښې د یوي مشخصې مودې لپاره د کمپني
له لوري استازیتوب وکړي او باید په دې مسلې ډاډ تر السه شي
چې د دغه کار په عملي توګه مخنیوی کیږي.

نړیواله ټولنه ښايي:
نړیواله ټولنه باید هغو حقوقي سالکارانو ته چې دوي یي د
تمویل مسولیت په غاړه لري الرښونه وکړي چې په قراردادونو
کښې د روڼوالې د ساتني په موخه مرسته وکړي چې په دې
کښې دکمپنۍ د وروستنیو ملکیتونو او متحدو شويو جوړښټونود
خپراوي غوښتنې هم شاملې دي همداشان ورسره تړلې
زیربناګانې ،خدمات او دوهم الس قراردادونه باید خپاره کړي.

په استخراجي سکټور کې  GIRoAښايي الندې ګامونه واخلي:

•

ول موډل استخراجي قراردادونه باید تر نهایي کیدلو مخکي د
عامه سالمشورو لپاره پرانستي پریږدي.

•

•

ټول نهایي موډل قراردادونه باید په بریښنایي بڼه او د کاغذ پر
مخ خپاره کړي او سیمه ایزو ژبو ته ژباړه هم باید پکښې
شامله وي.

دا باید ډاډمنه شي چې نړیوال حقوق پوهان له افغان ملګرو
سره کار کولو ته دوام ورکوي ترڅو د سیمه ایزو کارپوهانو
وده تامین شي.

•

•

د استخراج په برخه کښې ټول روان قراردادونه له ضمیمو او
فرعي قراردادونو سره یو ځای خپاره شي ،چي هم یي
بریښنایي بڼه او هم یي کاغذي بڼه باید د الس رسي وړ وي او
سیمه ایزو ژبو ژباړه هم باید پکښي شامله وي .د اسنادو په
هغه برخه کښې چې د محرمیت مسله مطرح ده GIRoA ،باید
پر هغو اصالحاتو خبري اتري وکړي چې خپرولو ته یې الره
هواره شي .د پروژې له اسنادو سره تړلې نور مواد لکه خدماتي
قراردادونه ،ارزونې ،مطالعات ،د کارپوهانو راپورونه او
سپارښتنې هم باید خپرولو ته وسپارل شي.

د بسپنه ورکوونکو له لوري تمویلیدونکي سالکارانو سره تړون
وکړي څو کله چې سالکاران له  GIRoAسره په کار ګمارل
کیږي وروسته بیا په هماغه پروژه کښې د کمپني له اړخه
استازیتوب نشي کوالی.

•

مربوطه وزارتونو  ،سیمه ایزو مسولینو او مدني ټولنې ته د
زده کړو چمتو کول او مالتړ ،تر څو پر هغو مسایلو مرسته
ورسره وکړي چې څنګه د استخراج د برخې قراردادونه په
بشپړه توګه سیمه ایزو ټولنو ته د الس رسي وړ ګرځیدالی شي
او په هغو کښې له نړیوالو تجربو ګټه اخیستلو باندېحساب
کیږي.

•

د راتلونکو قراردادونو د خبرو اترو په اړه باید عام خلګ
ښکیل کړای شي،او وروستني قراردادونه باید له السلیک
وروسته په بیړه خپاره شي ،د قراردادي کمپنۍ د ګټور مالکیت
جزییات هم باید ورسره یو ځای خپاره شي .د ژباړو په
خپرویدلو باید ډاډ تر السه شي ،او ټول هغه اړین ګامونه چې پر
بنسټ یې قرارداد د السرسي وړ ګرځیدی شي پورته شي ،دا
کار باید د قرارداد تر السلیک وروسته هر څومره ژر چې
ممکنه وي سیمه ایزو ټولنو ته چمتو شي.

•

د قراردادونو د شفافیت مسالي ته د پانګه اچوونکو کمپنیو د
ګټه ور مالکیت په ترڅ کې ځای ورکړي ،چې د قراردادونو له
الس رسي سره یو ځای په ګډو څارونکو او پلټونکو چوکاټونو
کښې د افغانستان له پراختیا سره مرسته وکړي .په لومړنۍ بیلګه
کښې ،دا باید د ټوکیو د حساب ورکونې مشترک چوکاټ ته د
تطبیق په موخه وکارول شي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 .2د قرارداد جوړښت او مسوده

په الندنۍ برخه کښې ښودل شویده چې د قرارداد په جوړښټ او
مسودې کښې اشتباهات او تیروتنې په څه ډول د غوره نریوال
کارکولو د معیاراتو له غوښتنو سره په ټکر کښي واقع کیږي چې د
پروژې پر ډول یا د پروژې د ادارې په وړتیاوو د  GIRoAستونزي
راښیي .دا هغه اندیښنې روښانه کوي چې آیا د دولت له خوا مالتړ
کیدونکي کمپني له عدلي تعقیب څخه ’پوره معافیت‘ لري که نه او
هغه اړتیاوې چې د  GIRoAله خوا یي په راتلونکو قانون جوړونو
او قراردادونو کښې په ګوته کیدل ګټور ثابت شویدی ښکاره کوي.

د عینک قرارداد د نړیوالي ټولنې هغو معیاراتو ته د یوې مثبتې منبع
په توګه کاریدالی شي چې د خلکو او چاپیریال د ساتني لپاره ټکل
لري ،او هغه ضرورتونه پیژني چې د کانونو په برخه کښې مسوالنه
اداره یې غواړي .په داسې حال کښې چې  ،دغه مثبت ټکې د ګڼو
پیچلتوبونو له کبله کمزورې شویدي:

•
•
•
•

کوم نړیوال معیارات به وکارول شي او په دغه کارکولو کښې
به دغه ټول معیارات څنګه تطبیق کړای شي;
پالنونه او مهال ویشونه باید څنګه وي چې د چاپیریال او
ټولینزي ارزونې د سپارښتنو لپاره حساب ورکول ترې واخیستل
شي;
آیا مخکې له دې چې وروستنۍ پریکړه کیږي  ،د ټولو متوقعو
ګټو او تاثیراتو پوره ارزونه په پام کښې نیول کیږي او تر هغو
وروسته د استخراج په کار اچونو اقدامات تر سره کیږي؛ او
نامکمله او ورک تعریفات.

د لوګر په والیت کښې د درې
سیند .د غښتلو او نویو نړیوالو
معیارونو عملي کول ددې لپاره
اړین دي چې په دې ډاډمن شو
چې د افغانستان خلک او
چاپیریال د کانونو د استخراج
له خرابو اغیزوڅخه خوندي
ساتل کیږي.
(اعتبار :اریک سیتفین د
.afghanistanmatters.com
په مرسته).

نړیوال معیارونه
دریمه فقره د شرکتونو له مجموعې غوښتنه کوي چې " د عملي کولو
ټول . . ۰عملیات او فعالیتونه له یوه سالمې الرې چارې په استفادې او
د کانونو په برخه کښې له نړیوالو انجینیري معیاراتو او کارکولو سره
په مطابقت کښې تر سره کیږي" په  ۱۵فقرې کښې راغلي دي چې د
شرکتونو مجموعې " یوه روښانه ژمنه څرګنده کریده چې . . .د
چاپيریال ساتنې په اړه اندیښنې پدې ډول وې  . . .دنړیوال بانک ټول
محیطي او ټولنیز ساتنې پالیسۍ ،د ایکواټوراصول ،او دبشري حقونو
او امنیت په اړه اختیاري اصول".
همداراز د مسوالنه مدیریت د اړتیاوو په اړه یوه خوشالوونکې پیژندنه
رامینځ ته شویده .د  ۱۵فقرې پر بنسټ د شرکتونو له مجموعې
غوښتل شویدي ترڅو " خپلو فعالیتونو ته له تخنیکي ،مالي ،اجتماعي،
کلتوري او چاپیریال پيژندنې له پلوه په یوه مسوالنه توګه اداره
ورکړي تر څو د چاپیریال ساتني او پاییدونکي پرمختیا هغه ټول
اهداف او مسولیتونه الس ته راوړي چې د [ افغانستان د قوانینو،
ورسره تړلو نړیوالو کنوانسیونونو چې په هغه کښې د کیوټو
پروتوکول هم شامل دی] له لوري یې غوښتنه شویده".
په داسې حال کښې چې دا ډیره په زړه پوري ده چې  ،په قرارداد
کښې د نړیوالو معیارونو عملی کیدل غوښتل شویدي چې د کانونو د
برخې په عملیاتو کښې یې کارول په پام کښې دي ،خو تردې مهاله د
ټولنیزیا چاپیریال ساتنې په اړه داسي کومه غوښتنه په الس کښې
نشته.

Contract Structure and Drafting

برسیره پردې ،په دغه قرارداد کښې عملیاتي شرایط چې د دي په
تنظیم کار کوي چې څنګه به د کانونو فعالیتونو ته پالن جوړیږي او
اجرا کیدو ته به وړاندې کیږي ،تر اوسه په ډانګ پییلې توګه نړیوالو
معیاراتو او غوره کارکولو ته د دغو مثبتو منابعو حساب ورکولو ته
تیاری نلري .ددې معنې دا ده چې  ،په عملي ډګر کښې ،تر اوسه
روښانه نده چې دغه معیارات به څنګه وکارول شي ،له دې سره
دغه خطرزیاتیږي چې په دې کښې به نړیوالو معیاراتو ته د غوړه
مالۍ په بڼه ځواب ورکړل شي او واقعیت ته به وانه وړي.
چینایي متل :له معیاراتو او نورمونو پرته هیڅ څه نشي بشپړیدای.
د بیلګې په توګه د عملیاتي شرایطو تر سیورې الندې ،د شرکتونو له
مجموعې غوښتل شویدي چې " ګټور شونې مطالعات" یا ( )BFSاو
د "کانونو پراختیایی پروګرام" ته وده ورکړي ،البته دا کار باید د
معادنو تر استخراج د مخه وشي ،او د ’پروژې مهال ویش‘ دي د
فعالیتونو د نیټو ترتیبولو ته برابر شي .دا هغه مهم معلومات دي چې
له مخې به یې جوته شې چې څنګه ،چیرته او کله به د کانونو د
استخراج کار عملي شي.
ددې لپاره چې دغه اسناد له نړیوالو معیاراتو او غوره کارکولو سره په
توافق کښې راوستل شي ،دوی باید د غوره نړیوالو کارکولو له ټولو
معیاراتو حساب ورکولو ته آماده ګۍ ولري .د بیلګې په توګه ،که
چیرته د  IFCد پایښت له چوکاټ او نړیوال بانک د الرښونو او
پالیسو مسله ومنل شي ،پر دې بنسټ باید د سیمه ایزو ټولنو ،د
حکومتي برخې استازو او کارپوهانو د مناسبې برخه اخیستنې چارو
ته زماني چوکاټ برابر شي ،له دې سره به ډاډ تر السه شي چې بالقوه
اغیزې په لګښتونو کښې تر حساب الندې نیول شویدي او د
زیانمنونکو اغیزو د کمولو او ټیټې کچې ته رسولو لپاره پالنونه تر
سره شویدي .د دغو معیاراتو د بشپړ موافقت لپاره بشپړوونکی دا دی:

حال دا چې ،د دغه قرارداد پر بنسټ BFS ،په ساده بڼه " په مناسبو
جزییاتو او ژوروالې د هغو شونو مطالعاتو آماده کول چې له مخې به
یې مطالعات په نورماله توګه د پور ورکولو نړیوالو انسټیټیوټونو ته د
منلو وړ وي" تعریف شوی دی .په داسی حال کښې چې  MDPتر
اوسه له سره تعریف نلري .له اضافي جزییاتو پرته ،په دې مسله کښې
پیچلتوب لیدل کیږي چې څومره او په کومې کچې له کومو اسنادو
څخه د غوړه نړیوالو کارکولو د الرښونو په اړه د معلوماتو د حساب
ورکولو غوښتنه شویده.

دغه لیدلوری د نړیوال بانک د سالمشورو د مستقلې کمیټي له لوري
خپور شوی دی چې  ،داسې تبصره یې کړیده " ]IAP[ :په خپلو
مالحظاتو کښې د [ ]BFSشرایط په بشپړه توګه له جزییاتو ډکه نه
بولي چې په عملي ډګر کښې دي وکارول شي او د نړیوالې ټولنې د
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سټڼډرډونو د پلي کیدو ډاډ هم نشي تر السه کیدی".

غوره تجربو ته ادامه ورکول
د کارکولو نړیوال معیارونه هغه قوانین او تګالرې دي چې د کان
کیندنو د نړیوال صنعت او نور هغو له لوري پراختیا ورکړل شویده،
په هغو کښې د پلټنو او تخنیکي تجربو اوږدې الرې چاري ښودل
شویدي .هغوی په دې برخه کښې چې د ټولو ګډونوالو ډلو ګتې
خوندې کړي ډیر تکامل کړیدی -لکه عملیاتي شرکتونه ،پانګه
اچوونکي ،ټولني او کوربه حکومتونه .دغه معیارات په دوامداره
توګه تکامل کوي تر څو د کانونو د استخراج په سکتور کښې نویو
زده کړو او تجربو ته غبرګون ورکړي .د عینک په څیر غټو پروژو
ته ،چې په یوه ځانګړې ننګوونکي چاپیریال کښې ورته عملیات تر
سره کیږي ،د د ټولو ونډه لرونکوپه ګټه ده چې دغو نړیواله زده کړې
په پام کې ونیسي چې پر بنسټ به یې د پروژې ټولو برخو ته له تر
ټولو ورستیو او تازه غوره کړای شوی معیاراتو چې په نړیواله توګه
منل شویدي کاراخیستل کیږي.
په داسې حال کښې چې قرارداد په عملي کیدودی ،دا نده معلومه چې
څنګه به د یاد شوي معیارونو پرمخ بیولو ته پام نیول کیږي .د بیلګې
په توګه ،د ایکواټوراصول په روان کال کښې نوي شویدي او د
بشپړې کتنې په درشل کښې دي  .آیا دغه بیا کتنې به د عینک په
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پروژه کښې وکارول شي؟
بیالبیل معیارات بیالبیلي پیاوړتیاوې لري .د بیلګې په توګه د نړیوال
بانک بنسټونه او الرښونې د دغه ډول مسایلولکه د چاپیریال ارزونې
په اړه ښې الرښونې چمتو کوي ،په داسې حال کښې چې د IFC
پاییدونکی چوکاټ ( د کومو پر بنسټ چې د ایکواټوراصول ایښودل
شویدي) کیدالی شي د جبري کډوالولو او د کارکوونکيو د حقونوپه
برخه کښې اغیزمنتوب ولري .په دې منظور چې دغه مسایلو ته
غبرګون ورکړ شي ،په قرارداد کښي باید وغوښتل شي چې د دغې
پروژې په هره برخه او هرې مرحلې کښې دې د السرسي وړ ټول
تازه او غوره نړیوال قواعد اومعیارات په کار واچول شي.

 ۳چوکاټ :د  MCCشرکتي معیارونه
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 MCCچې د عینک په پروژه کښې د پانګه اچونې اکثریت جوړوي ،د کانونو د برخې د پروژو اداره کولو ته خپل ځانګړې متفق
معیارات لري .دوی د ’ پایښت راپورونه‘ په دې اړه خپروي چې وښیي دغه معیار څه دي او په څه ډول ورته رسیدالی شو.

•

د چاپیریال ساتني په اړه ژمنې؛ د چاپیریال ساتنې په برخه کښې د اغیزو ارزونه او ټیټې کچې ته رسول دي چې چاپیریال او
اقتصادي پراختیا ته په متوازنه کچه د پرمختګ فرصتونه برابروي.

•

د سراسري پرمختیا د الس ته راوړلو په موخه د متوازنو ټولنو رامنځ ته کول ،په سیمه ایزه کچه کاري مواقع برابرول  ،ټولنیزه
وده ،او د زیربناوې پراختیا شاملې دي .سیمه ایز کلتور ته باید درناوی وشي ،د شخړو حل " په بنسټ کښې" او له سیمه ایزې
ټولنې سره فعاله یو ځای کیدنه په نظر کښې ونیول شي تر څو د کمپنۍ لپاره د خوښې وړ بهرنی چاپیریال رامنځ ته شي.

•

د فساد ضد هڅې ،چې د کومکي معاشاتو ازمویل هم پکښې شامل دي. .

•

د کاکرګرانو له اتحادیو سره د کارکوونکيو ثابتې او متوازني اړیکې ،د روغتیایې پلوه د یوه سالم او خوندي کاري چاپیریال
رامنځ ته کول ،همداراز په روزنیزو پروګرامونو او زده کړو پانګه اچونه. .

د پروژې په جوړښت او مسودي کښې کمزورتیاوې رابرسیره کول له دي کبله ډیر اهمیت لري چې روښانه کړي پروژه د  MCCله
خپلو موخو او معیاراتو سره په یوه مسیر روانه ده.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

بیجینګ – هغه ښار دی چې د
دغه پروژې ترټولو ستر سهم
لرونکې شرکت یا MCC
مرکزي دفتر پکښې موقعیت
لري .په افغانستان کښې د کانونو
په برخه کښې د لومړنې ستر
پانګه اچوونکې په توګه ،د
شرکتونو دغه مجموعه کوالی
شي حیاتي ارزښت ولري او د
راتلونکو کمپنیو لپاره د یوه مثال
بڼه ولري چې تعقیب یې کړي.

بشپړ خونديتوب :کله یو شرکت ته شرکت نشو ویالی؟
له دي کبله چې د شرکتونو په دغې مجموعې کښې پانګه اچونکې،
 MCCاو  ،JCLیوه برخه د چین د خلکو د جمهویت ملکیت ګڼل
کیږي ،د بشپړ خوندیتوب بنستیزه مسله را برسیره کیدی شي .د دغه
بنسټ تر سیورې الندې ،د یوه دولت کړه وړه د بل دولت د محاکمو د
صالحیتونو له محدودي اوچت او خوندي دي .دغه کارد هغو قانوني
اقداماتو مخنیوی کوې چې د یوه دولت پرخالف د هغو له رضایت
پرته عملي کیږي .دغه اساسات کیدالی شي د دولت په نماینده ګیو
چې د دولت تر ملکیت الندې کمپنۍ هم پکښې شاملې دي عملي شي.
د دغه خوندیتوب په اړه ځیني استثناګاني هم موجود چې سوداګریزې
راکړې وړکړي هم د هغو یوه برخه ده ،خو دغه استثناګاني له یوه
هیواده تر بله توپیر لري او دا هم څرګنده نده چې له هغو به په عملي
ډګر کښې څنګه کار واخیستل شي .په هانګ کانګ کښې په یويقضیي
کښې ،د دغې پوښتنې په اړه چې آیا  DRCکوالی شي په بشپړ
خوندیتوب ډاډمن واوسي که نه ډیر مسایل پیچلې وو ،وروسته بیا دغه
مسله په نسکوره توګه رابرسیره شوه چي بیا بیرته په بل مخ
راواوښته ،بالخره دغه موضوع د هانګ کانک سترې محکمې ته اپیل
شوه ،چې په هغې کښې له بشپړ خوندیتوب څخه مالتړ وشو . 68د
محاکمو دغه ډول اقدامات ډیر ګران پریوځي ،وخت هم ډیر ضایع
کوي او پایلي يې هم روښانه ندي ،له دې کبله دا د ټولو غاړو په ګټه
ده چې هغو ته له اړتیاوو مخنیوی وکړي .په ټولو هغو پروژو کښې
چې د پانګه اچوونکې یوه برخه یا په بشپړه د کوم بهرني دولت
ملکیت وي ،د بشپړ خوندیتوب د اساساتو یوخطر دا وي چې د
 GIRoAټول عملي ګامونه به د کمپنۍ په وړاندې له ممانعتونو
سره مخ وي نو له دې کبله ضروري ده چې دغه ستونزه له هماغه
پیل څخه وپیژندل شي او په نښه کړای شي.

ریښتونې ضرب االجلونه؟
د یو ځای والې د نه شتون له کبله راوالړ شوي بالقوه خطرونه او د
قرارداد دننه مفصلې الرښونې په رغونیزو برخو کښې له سختو
ضرب العجلونو سره یو ځای لیدل کیدای شی .د  ۱۳فقرې پر بنسټ،
د شرکتونو له مجموعې غوښتل شویدي چې رغونیز کارونه دی
" د کان کیندنې د قرارداد له اغیزمن تاریخ څخه وروسته په ۶۰
میاشتو کښې دننه " بشپړې کړي ،او دهغه دوره " نشي کیدی د هغو
ځڼډیدنو له امله چې د [شرکتونو د مجموعې] د کمزورۍ له کبله را
منځ ته کیږي وغځول شي او یا د هغو د دوهم الس قراردادیانو او هر
بل مربوطه واقعیتونو چې د [ شرکتونو له مجموعې سره] په اړه

کښې دي رامنځ ته کیږي .له اضافي تفصیالتو پرته ،دا روښانیدالی
نشي چې ځڼډ څنګه رامنځ ته کیږي ،د بیلګې په توګه ،له چاپیریال
سره تړلې د هغو ټولو مسایلو په ګوته کولو ته چې علت یې د
شرکتونو مجموعه ښودل شویده باید تصنیف شي .دا کار پیچلتوب ال
زیاتوي ،چې په خپل وار د شرکتونو په مجموعې فشار زیاتوي چې
رغونیزه برخه ال ګړندې کړي ترڅو له جریمې ځانونه وژغوړي .په
عملي ډګر کښې،چیرته چې د ماینونو د پاکولو مساله او د لرغونو
سیمو د پاتې شونو د کیندلو خبره کیږي،دواړه غاړې کوالی شي د
عملیاتو پر ځڼډیدلو هوکرې ته ورسیږي ،له دي دا معلومیږي چې په
روانه فقره کښې دقیقه نیټه نده څرګنده شوي .حال دا چې ،د دې
خبرې هلته د بدلیدلو امکانات موجود  ،چې د ځڼډونوبهرنۍ منابع
روښانه کړای شي .باید زیاته شي چې دراتلونکو قراردادونو د
خبرواترو په جریان کښې دي له دغه بالقوه خطرونو مخنیوی وشي. .

د سیالي کولو حقونه
د شرکتونو د مجموعې د مالکیت حقونه معموآل په قرارداد کښې له
ټولنیزو او چاپیریال سره تړلو مسایلو سره په رقابت کښې وي .د
کانونو د کیندلو عملیاتو لپاره د شرکتونو د مجموعې د اوبو ،ځمکي
او منرالونه د تر السه کولو حقونه په عملي ډګر کښې ،د قرارداد په
ټولنیزو شرایطو کښې د وګړو له حقونو سره په ټکر کښې راځي.
په شخړو کښې ښکیل د شرایطو د دغو دوو ټولګیو تر منځ د
لومړیتوب ټاکلو په برخه کښې د محتاطانه توازن ساتلو ته اړتیا ده
چې باید په سمه توګه وغځول شي .له دي کبله چې ټولنه د قرارداد
یوه برخه نده ،په قرارداد کښې د ژمنو پر سر په والړو شویو بحثونو
کښې دي ته اړتیا لیدل کیږي چې یو منځګړی وټاکل شي او د
شرکتونو د مجموعې د ملکیت پر حقونو دې زیات تاکید وکړي
همداراز دې په باندنیو اجتماعې او قراردادې حقونو رڼا واچوي.
د دغې ستونزې حل هله کیدی شي چې همداسې یوې دریمې غاړې ته
دي دغه برخې وروبخښل شي ،یا دی هم نړیوالو قوانینو او اسنادو ته
مراجعه وشي چې د یوه دریمګړي رول لوبوالی شي ،همداراز کیدای
شي افغان محاکمو ته مراجعه وشي چې په خپلو تحلیلونو کښې
چاپیریال او ټولنیزو مسایلو ته مناسبه ونډه ورکړي.

Contract Structure and Drafting

وروستۍ پریکړه څوک کوي چې د پروژي په اړه دې اقدامات
وشي او که نه؟
د شرکتونو له مجموعې غوښتنه کیږي چې د راسپړلو د کارونو په
لومړنۍ مرحلې کښې دې  MDPاو  BFSرا منځ ته کړای شي تر
څو د کانونو د وزارت د بیاکتنې او تصویب لپاره وړاندې شي .د دې
لپاره چې د پروژې ریښتونې امکانات وارزول شي  ،د کانونو د
وزارت لپاره په هر حالت کښې دا اساسي ده څو پر دې پوه شي چې
 BFSد پروژې د ټولو بالقوه اغیزو په اړه ټاکلي شوي حسابونه تر
الس الندې نیسي .د بیلګې په توګه روان اقتصادي فعالیتونه لکه د
کرهنې برخه کیدی شي د کانونو د کیندلو له هغو زیان رسونکو
اغیزو وکړیږي چې د چاپیریال په برخه کښې یې درلودالی شي .دا
یوه بالقوه تاوان دی څو هغه مهال چې د عینک د پروژې ټولیز
امکانات په نظر کښې نیول کیږي باید په حساب کښې ونیول شي .د
 BFSد آماده کولو پر مهال باید ټول بالقوه ټولنیز ،چاپیریال ته تړلې،
د بشري حقوقو ،کلتوري او له سیمه ایز اقتصادی سره تړلې ګټې او
تاوانونه ( لکه تر ټولو بدي قضیي) وپیژندل شي او په نظر کښې
ونیول شي.
یوه جدي پوښتنه دا ده چې که چيرته داسي پیښیږي چې دغه
تاوانونه چې وړاندوینه یې شویده د استخراج تر ګټو زیاتې شي نو
څه پیښه به رامنځ ته شي؟ د دغه ستونزي له راوالړیدو سره ،داسي
نه ښکارې چې دغه سناریو ته دې په قرارداد کښې وړاندوینه چمتو
شوې وي .په داسې حال کښې چې د کانونو له وزارت څخه غوښتنه
کیږي چې  BFSاو  MDPتصویب کړي ،داسې هیڅ شرایط ندي

تنظیم شوي چې روښان کړي که د منفي تاثیراتو او تاوانونوارزونه په
داسې بڼه وشي چې پکښې په واضح ډول دا په ګټه بلل شوي وي چې
د استخراج کار دې په دغه وخت کښې نه تر سره کیږي .په حاضر
وخت کښې هم ،پیاوړي فشارونه په کار اچول کیږي چې پروژه په
ګړندۍ توګه پر مخ بوتلل شي او له دي سره به دا شونې شي چې
عواید الس ته راشي ،خو ددې تر څنګ دا موضوع هم باید و پیژندل
شي چې دا کیدی شي د افغانستان له غوره ګټو سره اړخ ونه لګوي.
قرارداد باید په روښانه توګه غوښتنه وکړي چې د پروژي د پرمخ
بیولو او ودرولو لپاره تصمیم به د تاوانونواو ګټو له بشپړې ارزونې
وروسته نیول کیږي چې دا به په لومړي سر کښې جوړیږي او بیا به
کتنه پرې کیږۍ.

د مسودې اشتباهات او تیروتنې
په ټولیزه توګه ،د قرارداد مسوده بیــــــا کتنې ته اړتیا لري .د مهم
اصطالحاتو اکثریت یا تعریف شوي ندي او یا هم نا کافي جزییات
ورکړل شوی دي .د بیلګې په توګه ،د حقیقت پرخالف د منرالونو له
قانون څخه تعریف شتون نلري ،په داسې حال کښې چې په ټول
قرارداد کښې د منبع په توګه ترې یادونه شویده ،او د هغې په تفسیر
کښې مرکزي برخه ورکړل شویده .ویل شوې ده چې د منرالونو
قانون تر بیاکتنې الندې نیول شوی دی ،نو آیادغه نوی قانون به د
قرارداد په عملي ډګر کښې وکارول شي او که نه؟ دغه ډول
پیچلتوبونه کوالی شي په راتلونکې کښې د  GIRoAاو شرکتونو د
مجموعې تر منځ داسي مباحثې راوالړې کړي چې د وخت د ضیاع
او تاوانونو المل به شي.

د قرارداد د مسودې او جوړښټ په اړه سپارښتنې
•

•

روښانه کړي چې د پروژې د هرې برخې په هره مرحله کښې،
دوی د غوره نړیوالو کارکولوله وروستیو معیاراتو څخه کار اخلي.

د قرارداد هوکړه باید روښانه کړای شي او بیا کتنه پري وشي  ،تر
څو ډاډ تر السه شي چې د شرکت د حقونو او پراخو ټولنیزو او
چاپیریال ته تړلو حقونو ترمنځ د موازنې ساتلو ته ژمنتیا موجود ده.

•

•

باید ډاډمنه کړي چې افغاني قوانینو او نړیوالو معیارونو ته روښانه
ژمنتیا له ځانګړیو منابعو او مفصلو پروسیجرونو سره ملګري
شویدي.

د قرارداد مسوده باید تر بیا کتنې الندي ونیول شي او په مهمو
اصطالحاتو دې د تعریفاتو پر سر هوکړه وشي ،چې تر اوسه
تعریف شوي ندي او یا یې تعریف بشپړ ندی. .

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه واخلي:

•

واضح ګامونه باید واخیستل شې څو د بشپړ خوندیتوب مساله
روښانه کړای شي ،په دې کښې هغه هوکړې هم شاملې دي چې د
شرکتونو مجموعه پکښې د بشپړ خوندیتوب له هغو حقونو چې په
الس کښې یې لري د قرارداد پر بنست صرف نظر کوي .ددې تر
څنګ باید د چین د اولسې جمهوریت له لوري یوه لیکلې پاڼه ولري
چې په ټولو ممکنه والړیدونکو قانوني اقداماتو کښې د شرکت
موقف بیانوي ( .په هغوکښې هغه ادعا ګانې هم شاملې دي چې د
قراردادونو نقص ،بې احتیاطي ،او/یا له مقراراتو تخلف پکښې
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•

په شرط ایښودنو کښې باید پر هغو پروسیجرونو باندې هوکړه
وشي چې په هغو کښې ځینی مسایل راځې لکه د عینک په پروژه
کښې د ګټو او تاوانونو وړاندوینه  ،چې دا غواړي څو په روان
پالن شوي وخت کښې دي د پروژې د استخراج پروسه ودروالی
شي.

•

پردې باید موافقه وکړي چې د عملیاتي فعالیتونو لپاره پالنونه د
هغو اړتیاوو پوره حساب نیسي چې د ټولنیزو ،چاپیریال سره تړلو،
بشري حقونو ،سیمه ایزو اقتصادي او کلتوري اغیزو اړتیاو کچه
ممکنه حد ته را ټیټوي.

 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

ډاډ تر السه کړي چې د عینک له قرارداد څخه له پیژندل شويو توکو
به د موډل قراردادونو په جوړولو کښې کار واخیستل شي ،همداراز
به په راتلونکې کښې د قراردادونو په امتیازاتو کښې ګټه ترې
واخیستل شي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د قانوني سالمشورو او روزنو لپاره مالتړ چمتو کړي او باید د
مربوطه وزارتونو د کارکوونکو لپاره په مهمو مسایلو کښې د زده
کړو زمینه مساعده کړي لکه د هرې پروژې لپاره د مسودې،
جوړښت ،نړیوالو معیاراتو او غوړه کارکولو په برخه کښې،
همداراز د بشپړ خوندیتوب په څیر د تخنیکي مسایلو په اړه باید کار
وشي.

•

د کانونو د برخې د پروژو په اړه د نویو شویو او مناسبو نړیوالو
سټڼډرډونو او غوره کار کولو د تطبیق په موخه باید اړتیاوې
سمبالې شي .ترڅو د ارزونې او پلټنې د یوه شریک چوکاټ په الرو
چارو کار وشي او د افغانستان له پرمختیا سره مرسته برابره شي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 .3د ټولنې برخه اخیستنه او د شکایتونو میکانیزمونه

د عینک په قرارداد کښې یوه لویه کمزوري دا ده چې له پروژې د
اغیزمنو شویو کسانو د ښکیلولو لپاره یي د پروسې په ترتیب کار
ندی کړی ،همداراز هیڅ داسې میکانیزم ندی برابر شوی چې د
ټولنې د وګړو شکایتونو او اندیښنو ته د حل په الرو خبرې اترې
وکړي .له دې سره په څنګ کښې د پروژې د اسنادو په اړه روان
پټوالی ،دا په ګوته کوي چې د سیمه ایزې ټولنې وګرې د قرارداد په
اړه بشپړ معلومات په الس کښې نه لري.
الندنۍ برخه دا ښېې چې څنګه دې مسلې پروژه کمزورې کړیده او
هغه مسایل اقدامات روښانه کوي چې  GIRoAغواړي د هغو په
واسطه په قرارداد کښې کمزورې ټکې تر پوښښ الندې راولي.

د ټولنې د وڼډې ارزښت
د سیمه ایزې ټولنې لپاره ،د عینک پروژه دغه غښتلتیا لري چې د
کارموندنو اړینې مرستې وکړي ،ښوونه  ،روزنه او غوره سیمه ایز
خدمات برابر کړي .په عین حال کښې ،د دې خطرونه هم موجود دې
چې ټولنه به د ځمکو له السه ورکولو سره زیانمنه شي او یا به د
پروژې له کبله په چاپیریال ناوړه اغیزې پریوځي ،همداراز کیدی
شي اوبو او د ژوندانه نوړو اوتیاوو ته خطر ور پيښ شي .که چیرته
تمه شوې ګټي په ریښتیا نشي بدلیدای او یا ټولنې د غټې برخې
لګښتونه په غیر عادالنه توګه د ځانګړیو کسانو او ګروپونو لپاره
ګټور پریوځي ،دغه مساله کوالی شي د پروژې په وړاندي د سیمه
ایزو وګړو نارضایتي او مخالفت لپاره دلیلونه برابر کړي .دغه کارپه

خپل وار کوالی شې له یاغیانو د مالتړ کچه لوړه کړي او ورسره د
کان شاوخوا بې امنیتي زیاته کړي Global witness .د سیمه ییزې
ټولنې له غړو څخه داسې شکایتونه په واروارسره اوریدلې ده :د
خطرنښې دي چې ښايي په بیړې سره ورته پاملرنه وکړای شي (۵
چوکاټ وګورﺉ) .په عین وخت کښې اړینه بلل کیږي چې  ،د یوه
ټولیز اصل په توګه باید پر افغان ولس د استخراج د برخې پر اغیزو
فکر وشي – په ځانګړې توګه پر هغو ټولنو چې د کانونو له زیرمو
سره نږدې پراته ندي .ددغه سیکټور د بریالۍ پرمختیا په موخه په
ملي او سیمه ایزه کچه ښکیلتیا اړینه بلل کیږي.
دا به د شرکت په ګټه وي تر څو په پروژه کښې د سیمه ایزې ټولنې
پرښکیلتیا رامینځته کړي .که چیرته سیمه ایز وګړي د کان له
کارونو سره مخالفت پیل کړي،دا به سختې اغیزي وشیندي او په
ساحه کښې به حاالت ال پسې خراب کړي له دي سره به په بالقوه
توګه د شرکتونو مجموعې ته دا ډیره ګرانه شي چې کارکوونکې
وګماري .برسیره پر دې د پروژې په وړاندې امنیتي اندیښنې او سیمه
ایزه نارضایتي کوالی شي د کان د کار پر عملیاتو زیانمنوونکې
ځڼډونه هم را منځ ته کړي او له دې سره د کمپنۍ اعتبار ته زیان
واړوي .په عین حال کښې به دا کار د یاغیانو سره د مبارزې هڅې
کمزورې کړي ،د امنیتي برخې مصارف به زیات کړي ،همداراز به
دا په بالقوه توګه د کانونو د کیندلو له برخې الس ته راتلونکې عواید
وځڼډوي او پر هغو هڅو به اغیز وشیندي چې په دغه برخه کښې د با
کیفیته نړیوالو پانګه اچوونکو د را کاږلو لپاره کيږي .لکه په الندنۍ
برخه کښې چې راغلي دي ،معلوماتو ته السرسی ،د ټولنې ښکیلول،
او د شکایتونو اوریدلو ته د مناسبې تګالرې جوړول هغه مهم برخې
دي چې د ټولني برخمن کول تامینوي.

۴چوکاټ :د عینک ګرد چاپیره سیمه ایزه ټولنه کومه ده?
د لوګر والیت ،چیرته چې عینک موقعیت لري ،په لویه کچه له کلیوالو سیمو جوړه شویده چې په افغانستان کښې د ټول هیواد په کچه د
هغو والیتونو په سرکښې راځې چې بې روزګارۍ او بیوزلۍ په پراخه کچه پکښې لیدل کیږي .د وګړو د توکمیز جوړښت له پلوه بیالبیل
قومونه پکښې اوسیږي چې په هغو کښې دودیز کوچیان هم شامل دي او شمیره یې د کال په بیالبیلو فصلونو کښې فرق کوي . 71د ځمکو
د قبضې مسله پکښې ډیره پیچلې ده ،د بیالبیلو قومونو تر منځ د اوږدمهاله تاوتریخوالو پیښې روانې دي .په دغه تاوتریخوالې یوه بله
اضافه شوې ستونزه دا ده چې په تیرو دولتونو کښې د ځمکې بشپړ راجسترندی ترسره شوی او همداراز د وروستیو لسیزو د شخړو په
پایله کښې د وګړو مهاجرت ستونزي ته یو بل المل دی . 72له دې چې سیمه ایزه ټولنه په لویه کچه په کرهنې او مالداري والړه ده ،له دې
کبله ځمکو ته الس رسی او د اوبو موجود والی د هغو د ژواندانه اړتیاوو ته بنسټیزه مسله بلل کیږي .همدا اوس ،په دغه والیت کښې له
پنځو کورنیو په څلورو هغو کښې تر اوبو الندو ځمکو ته الس رسی لري .د نفوس تر نیمی زیاته برخه د څښاک خوندي اوبو ته السرسی
73
نه لري او د سواد کچه پکښې ټیټه ده ،دا مسله په ځانګرې توګه د ښځو او کوچیانو وګړو په منځ کښې ډیره پراخه ده.
د عینک په قرارداد کښې شامله سیمه دوه ولسوالۍ تر پوښښ الندې راولي ، 74د پروژې د چارچارپیرې خوا د نفوس شمیره  24,500ته
رسیږي چې په  29کلیو کښې اوسیږي ( په دواړو کابل او لوګر والیتونو کښې) . 75تر دې مهاله پنځه هغه کلې پیژندل شویدي چې د کان
کیندنو له فعالیتونو څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کیږي .ولي کلی ،کوز چناری ،آدم کلی ،بر چناری او سیسو تنګی .د کانونو د وزارت د
سروې ګانو په وینا ،د دغو کلیو اوسیدونکې  117کورنۍ دي چې په هغو کښې  62هغه په سیمه کښې استوګن دي ،په داسې حال کښې
چې پانه نورې کورنې د هیواد نورو برخو او یا د پاکستان په ګډون بهرنیو هیوادونو ته کډه شوي دي . 76د پاته شونو لپاره د ډنډ (هغه
سیمه چې د کان کیندلو له عملیاتو پاته شوي مواد پکښې ذخیره کیږي) رغونه هم کوالی شي مستقیمه اغیزه ولري ،چې  11کلي پکښې
ارزول شویدي چې په هغو کښې  450کورنې ژوند کوي او د موقعیت د ټاکنو په برخه کښې یې مرسته کړیده 77.هغه مهال چې پروژه
مخ په وړاندې ځې او د ریل په پټلۍ او ورسره تړلو نورو کارونو باندې کارپیلیږي  ،په نورو کلیو او کورنیو باندې به هم اضافي اغیزي
مخ په لوړیدو شي.
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 )aمعلوماتو ته السرسي
د غوره نړیوال کارکولو سره په توپیرکښې  ،په دغه قرارداد کښې
هغه شرایط ندي ځای کړای شوي چې د پروژي او د هغې د اغیزو په
اړه سیمه ایزو ټولنو ته معلومات برابر شي .برسیره پردې دا پکښې
ندي روښانه شوي چې ټولني ته به څنګه هغه مالتړ چمتو شي څو له
هغو سره په تړلو برخو کښې د پروژې پر اغیزو پوه شي ،ددې کار
ګټه به دا وي چې په موثره توګه به د هغو له سال مشورو او ارزونو
ګټه واخیستل شي او په لومړنیو پړاوونو کښې به خطرناکې او
اندیښمنې سیمې وپیژندل شي.

له مرکزي آسیا څخه د ماینونو کارتون .د کانونو د پروژو سره تړلې معلومات کیدی شي
تخنیکي او پیچلې وي .په یواځې سر د قراردادونو خپراوی بشپړ ندی .اغیزمنې کیدونکې
ټولنې مالتړ ورکولو ته اړتیا لري  ،همداراز دوی د پروژې د اسنادو او پالنو د اغیزو په اړه
پوهاوې ته ضرورت لري .دا هغه ّڅه دې چې ورسره به دوی د پروژې په بهیر کښې په
اغیزمنه توګه را ښکیل شي ( .اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲
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له قرارداد څخه بهر ،د کانونو وزارت په دي وروستیو کښې د
پروژې په اړه هغه اسناد خپاره کړیدي چې په هغې کښې " د بیا
میشتولو تګالره" یا ( )RAPهم شامل دی .دغه اسناد د راتلونکې په
لورې یو ستر ګام څرګندوي چې ورسره به د پروژې په اړه معلومات
د السرسي او کارولو وړ شي .دغه اسناد هغه مفصل معلومات چمتو
کوي چې پکښې څرګنده شویده چې افغان حکومت په بیړنۍ توګه د
هغو پنځو کلیو په بیا ځای پر ځای کولو کار کوي چې د عینک له
پروژې اغیزمن شویدي ،او د هغو نړیوالو الرښونو په تنظیم کار
کوي چې باید تعقیب شي ،په اغیزمنو شویو کلیو د سیاسي – اقتصادي
سروې ګانو پایلې ښیې ،او تر دې مهاله راوالړي شوې اندیښنې په
ګوته کوي ،او پرهغو پالنونو او پرمختیاوو خبري کوي چې د هغو په
معاوضه او بیا تنظیم به کار کوي RAP .همداراز د شرکتونو د
مجموعې د هغو ټولنیزو او زیربنایي مسولیتونو لڼډیز روښانه کوي
78
چې د قرارداد یوه برخه ده.
د  RAPجوړښت او خپراوی خوشحالوونکی او مهم ګام دی ،خو ډیر
نورڅه هم پکار دي چې وشي .په جدي توګه ،د عینک اصلي او فرعي
قراردادونه تر اوسه ندي را برسیره شوي ،او نه هم داسې کومه ژمنه
شویده چې ورته نور اساسي اسناد لکه  BFSخپراوي ته وسپارل
شي .له بشپړ خپراوي پرته ،په قرارداد کښې د تر سره شویو ژمنو
سره په اړه کښې عامه اظهارات په مستقله توګه تایید کیدای نشي .د
بیلګې په توګه ،په  RAPکښې د شرکتونو د مجموعې په ټولنیزو
مسولیتونو په خالصه کښې له قرارداد سره د تړلو اړتیاوو یادونه نده
شوې ،تر څو د اوبو له معمولو حقونو څخه ساتنه وکړي .79دا ټولني ته
د کمپنۍ د شرایطو یواځې یو نامکمله انځور چمتو کوي ،له دې کبله .د
قرارداد په خپراوي کښې په بیا بیا ناکامیدل به د غیرواقعبینانه توقعاتو
کچه لوړه کړي او ،یا په مجموعي توګه ،د بې باورۍ فضا را منځ ته
کوي چې په بالقوه توګه له ټولنې سره د کمپنۍ او حکومت اړیکې
کمزوري کوي .دا کار همداراز د سیمه ایزې ټولنې او مدني ټولنې
وړتیاوې محدودوي څو د قرارداد د شرایطو له پلې کیدو پلټنه وکړي.

په الیبریا کښې ،د پاییدونکې
پرمختیا انسټیټیوټ ،چې د مدني
ټولنې ځایي ګروپ دی ،یو
ټولنیز ورکشاپ وړاندي کوي
چې په ترڅ کې یې د خپلواک،
ړومبی او خبرشوی خوښۍ
مفاهیم تشریح کوي .سیمه ایزې
ټولنې په اغیزمنه توګه د
طبیعي سرچینو د ادارې په اړه
تصمیمونو کښې برخه
اخیستالی شي تر څو ځانونه
ډاډمن کړي چي په ګټه دي. . .
که چیرته دوی ته د اړتیا وړ
فرصتونه ،اسباب او مالتړ
ورکړل شي.

 :pد بیلګې په توګه د محیطي او ټولنیزپایښت په هکله د نړیوال مالي شرکت د پالیسي لومړی معیاري کړنه وګورﺉ (هغه بیاکتل شوی نقل چې د ۲۰۱۲کال د جنوري په اوله پلي شوی) ،چې غوښتنه کوي ترڅو د اړوندې پروژې په اړه
اغیزمن کیدونکو ټولنو ته معلومات ورکړشي او په پیل کې ددوې سالمشورې واخیستل شي او په بهیرکې دې ښکیل کړای شي .همدارنګه د  UNGPs۱۸اصل او د کان کیندنې او فلزاتونړیواله ټولنې ۱۰اصل وګورﺉ “د پایداره
پراختیااصول”.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

دا خبره یو وار بیا د عینک د قرارداد او د هغې پروژې د مهم اسنادو
د خپراوي پر ارزښت ټینګار کوي.
له خپراوې څخه چې تیرشو ،دا مهمه ده څو روښانه شي چې ټولنو ته
د اړتیا وړ مالتړ برابریږي تر څو هغوی د پروژې د اسنادو په اغیزو
پوهه تر السه کړي،او که په روښانه توګه وویل شي ،په دې پوه شي
چې د کانونو پروژې څه اغیزې درلودالی شي .د عینک په سیمه
کښې  GIRoAسروې ګانې ،سال مشوري او د سیمه ایزو ټولنو له
غړو سره ځانګړي ډله ایزې ناستې په الره اچولي دې  ،خو د دغو
فعالیتونو خپاره شوي راپورونه دا په ډاګه کوي چې دوی تر دې مهاله
پوره کار نکوي 80.تردې نیټې داسې معلومیږې چې له پروژې سره د
ټولنیزو وګړو ښکیلتیاوې د ځمکو د معاوضې پرسر د هوکړو په کچه
متمرکزې دې ،همداشان ویل کیږي چې په اغیزمنو شویو کلیو کښې د
ټولنیزو -اقتصادي اسنادو راټولول ،له پروژې څخه د تمه شویو کارې
مواقعو او ټولنیزو ګټو الس ته راوړل او د راوالړو شویو عمومې
اندیښنو یادداشتول هم په پورتنۍ موضوع کښې شاملې دي 81.حال

داچې دا د قضیې یواځې یوه برخه ده .ټولنیزوګړي باید پر دي هم پوه
شي چې پروژه پر دوی څه اغیزې درلودالی شي ،د بیلګې په توګه،
د چاپیریال او بشري حقونو په اړه او د هغو مسایلو ادارې ته پالن
جوړول چې ورته اغیزې ترې راوالړیږي .دا کار هغه مهال شونی
دی چې له ټولنې سره دا موضوع شریکه شي او ورسره هوکړه وشي
چې د پروژې د اسنادو د ممکنه اغیزو په اړه دوی کومو برخو کښې
مالتړ ته اړتیا لري ،چې په هغو کښې تخنیکي او حقوقې سالمشورې
هم شاملې دي ،او په بل ګام کښې د هغو د چمتو کولو لپاره هڅې په
پام کښې نیول کیږي .برسیره پردې به له دوی څخه غوښتنه وشي چې
د کان کیندنې له یوې موجودې ساحې دې لیدنه وکړي ،له دې سره به
له سیمه ایزو وګړو سره د خبرو موقه ومومي او ورسره به دا درک
کړي چې څه یې تجربه کړي ،او هغه مسایل به روښانه شي چې دوی
باید پرې خبر وي MCC .په پاکستان کښې هم یوه روانه پروژه لري
82
چې د عینک د ټولنې د پرتله کولو لپاره یوه ښه بیلګه ده.

معلوماتو ته د السرسي په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

دا ډاډمنه کړي چې قرارداد او د پروژې مهم اسناد دسیمه ایزې
ټولنې لپاره دالسرسي وړ دي او په بشپړ توګه موندل کیدی
شي ،د ټولنې د بیسوادو غړو او هغو ډلو پوره او ځانګړی
حساب سمبال شي چې د نه پاملرنې په خطر کښې دي( د بیلګې
په توګه ښځې).

•

له ټولنې سره باید د هغو په اړه له اضافې ګامونو سره هوکړه
وشي تر څو هغوی په ال ښه توګه پر خپل ژوند د کانونو بالقوه
تاثیرات وپیژني ،د بیلګې په توګه د کمپنې له موجودو کانونو
لیدنه کتنه ( چې په آزاده توګه له سیمه ایزو ټولنو او کارپوهانو
سره د دغو کانونو چارچاپیر خپلواکې خبرې اترې ولري).

نړیواله ټولنه ښايي :

•

مربوطه وزارتونو ته زده کړې او روزنې چمتو کړي تر څو د
استخراج د برخې قراردادونه سیمه ایزې ټولنې ته په بشپړ
توګه د الس رسي وړ وګرځې ،او پدې بهیر کې دې له نړیوالو
تجربو څخه ګټه واخلي.

•

سیمه ایزو مسولینو او مدني ټولنې ته دې روزنې او مالتړ چمتو
شي له دې سره دوی د استخراج د برخې له قراردادونو سره
مرسته کوالی شي چې دوی ډاډه شي چې د استخراج د برخې
قراردادونه د سیمه ایزې ټولنې لپاره د السرسي وړ دي.

•

معلوماتو ته د ټولني السرسی باید سمون ومومي چې له مخې
به یې د څارنې او ارزونې د یوه ګډ چوکاټ تر سیوري الندې د
افغانستان د پرمختګ لپاره مرستې وشي.

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه واخلي:

•

دا ډاډمنه کړي چې په بالقوه توګه اغیزمنو شوېو ټولنوته له
هماغه پیل څخه معلومات چمتو شویدي ،او د بالقوه او تر پالن
الندې پروژو په اړه په دوامداره توګه پر مخ روان دي .دغو
برخو ته باید د پروژو تر پیل د مخه بودیجه ورکړل شي ،او
ځانګړې پاملرنه باید تر الس الندې وي چې ډاډ تر السه شي
چې په بالقوه توګه محرومې ډلې لکه ښځینه ،ځوانان او ځایي
اقلیتونه معلوماتو ته د السرسي وړتیا لري.

 :qپه نوروهیوادونو کې د کان کیندنې شرکتونه نوروته اجازه ورکوي ترڅو د دوی له کانونو څخه لیدنه وکړي .په هرصورت ،ددې لپاره چې دالیدنې په واقعي ډول ګټه وکړي دا اړینه ده چې لیدونکو ته کافي وخت ،موقع او خپلواکي
ورکړشي ترڅو د کان په شاوخواکې د لیدلوشوو ټولنو له غړو سره خبرې وکړي (وګورﺉ میرانډا م او نور ،۲۰۰۵ ،د مسؤل کان کیندنې لپاره چوکاټ :د معیارونورامینځته کولو لپاره الرښوونه۶۹ ،۲۰۰۵ ،مخ) .پدې ویبپاڼه کې موجود دی
.pdf.20051018_http://www.frameworkforresponsiblemining.org/pubs/Framework
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 )bد ټولنې ښکیلتیا
د عینک د پروژې یوه کمزوري دا ده چې د دي مسالې په تنظیم کار
ندی شوی چې څنګه ټولنه له پروژې سره را ښکیله کړي .د شرکتونو
مجموعه او د کانونو وزارت اوس د هغه میکانزم پر جوړولو
کارکوي چې د سیمه ایزو ټولنو هیلې او اړتیاوې په حساب کښې
ونیسي خو په دې اړه ال هم سوالونه پر خپل ځای دي چې څنګه به
دغو ته جوړښت ورکړل شي – په ځانګړې توګه دا چې موثر
محافظت موجود څو ډاډمنه شي ټولنه په لویه کچه را ښکیله ده او له
ځانګریو ډلو او سیمه ایزو واکدارانو سره په مخالفت کښې والړه ده.
د سیمه ایزې برخه اخیستنې اهمیت د شرکتونو د مجموعې د
عملیاتي کمپنۍ  MJAMپه شعار کښې منعکس شوی دی::
"ځایي وګړوته خدمت وکړﺉ ،ځایې وګړو ته ګټه ورسوﺉ"
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په قرارداد کښې شاملو شرایطو او د افغانستان او نړیوالې ټولنې
بنسټونو ته د غاړه ایښودلو په صورت کښې باید سیمه ایزې
اغیزمنیدونکې ټولنې ته د پروژې په ټولو مرحلو کښې مفصل
معلومات برابر کړي ،تر څو هغوی دغه معلومات مخکې له مخکې
ترکتنې الندې ونیسي او تبصرې ورباندې وکړي .په داسې حال کښې
چې په حاضر وخت کښې ،په قرارداد کښې د دغو معلوماتو د
سمبالولو تنظیمات په نظر کښې ندي نیول شوي ،او نه هم د سال
مشورو او برخه اخیستنې لپاره میکانیزمونه جوړشویدي.
په قرارداد کښې د شرکتونو له مجموعې ژمنه اخیستل شویده چې د
ایکواټوراصولو څخه پیروي وکړي چې دا په خپل وار ،آزاد،
ړومبني او د پوهاوي وړ سال مشورو غوښتنه کوي څود پروژې په
ټولو مراحلو کښې له اغیزمنو کیدونکو ټولنو سره ترسره شي 84.د
شرکتونو مجموعي هم ژمنه کړیده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې
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له قوانینو به پیروي کوي چې په هغه کښې دغه مواد چمتو شویدي:
"ټول اغیزمن شوي کسان کیدی شي په وړاندیز شوې پروژې باندې
خپل نظریات وړاندې کړي ،همدا راز د پالن ،پالیسۍ ،فعالیتونو،
لومړنۍ ارزونې ،د چاپیریال ساتنې د اغیزو څرګندونې ،د نظریاتو د
وروستي ثبتولو او د لږونې د هر اړخیز پالن جوړولو په اړه یو لړ
مسایلو باندې ،تر تصویب مخکې . . . .د تصویب پرمهال . . .او له
تصویب په وروسته مراحلو کښې  . . . .اود چاپیریال ساتنې ملي
ادارې ته [باید داوښودل شي] چې اغیزمن شوي کس د مستقلو سال
مشورو او د عامه شکایتونو د اوریدلو پر مهال له معني ډک فرصتونه
درلودل ،تر څو په دغه موضوعاتو خپل نظریات په زماني بنسټ
85
څرګند کړي".
په نړیواله کچه ،افغانستان یو بل ګام هم په وړاندې کیښود ،چې دا د
دې هیواد هغه ژمنې دي چې د آزادو ،لومړنیو او باخبر رضایت یا
( )FPICلپاره یې د سیمو اوسیدونکو ته کوي ،دا کار د ټولو هغو
پالنونو یا پروژو په اړه کوی چې په بالقوه توګه اوبو ،ځمکې ،معادنو
او نوروسرچینو ته د هغو د السرسۍ پر مسالي بیال بیلي اغیزې
پریباسي 86 .د سال مشورو د پروسیجرونو په کار اچونه به د لوړو
کچو له دغو اساساتو سره یوځای د دغې مسالي په ډاډمنولو کښې
مرسته کوي چې د پروژي په ټولو پړاوونو کښې د ټولنې برخه
اخیستنه موجوده ده.
د چاپیریال ساتنې د مسایلو په اړه ،د  Rioد اعالمیې په  10فقره
کښې ویل شوي دي" چاپیریال ته تړلې مسالي هغه مهال په غوره
توګه کنترولیدالی شي چې په هغه کښې ټول اړوند اتباع برخه
واخلي" .په داسې حال کښې چې په چین کښې د چاپیریال ساتنې د
اغیزو د ارزونې په اړه دعامه ګډون په موخه موقتي اقدامات پدې
موخه کیږي چې د چاپیریال ساتنې سره په تړلو مواردو کښې دعامه
وګړو د برخه اخیستنې په برخو کښې روښانه پروسیجرونه تنظیم
87
شي.

له مرکزي آسیا څخه د ماینونو
کارتون .دلته هغه ستونزي
توضیح شویدي چې د کانو د
برخې کمپنیو ته هغه مهال
پیښیږي چې هغوی د سیمه
ایزو مسولینو او بانفوذه
ګروپونو مالتړ الس ته راوړي
خو په بدل کښې یې د غټې
کچې سیمه ایزو وګړو مالتړ له
السه ورکوي .دا مهمه ده چې
له دغو تجربو دي افغانستان
زده کړه وکړي ،او د استخراج
د سیکټور په اړه په
والړیدونکوستونزو کښې له
دغو کنټرولي اقداماتو او
موازنو د محافظت په موخه
کار واخیستل شي.
(اعتبار :د زو محیطي شبکه/
روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲

 :rفرض کووچې ددې رپوټ په چمتو کولو کې د ایکواټوراصول د  ۲۰۰۶کال له نقل څخه ګټه اخیستل شوې ده .په هرصورت ،نه هم د ایکواټوراصول او نه هم نورنړیوال معیارونه چې په قرارداد کې ورته اشارې شویدي هیڅ یو یې ندي
تعریف شوي .دا خبره جوته کیږي چې د تعریفاتو نشتون ددې المل شوی چې پدې اړه چې د معیارونو له کوم نقل څخه کارواخیستل شي هوکړه نده شوې (لکه روان نقل ،یا پخوانۍ نقلونه چې اوس له کاره وتلي دي) .دا موضوع د څرګنده
تعریفونو اړتیا غوښتنه کوي.
 FPIC :sغوښتنه کوي چې ټولنه )۱( :د دولت یا شرکت له زور ،تهدید ،تحریف ،اجباریا فشار څخه خالص دی؛ ( )۲د هرې غوښتنې له منلو یا ردولو څخه وړاندې د اړوندو معلوماتو ارزولو لپاره کافي وخت ورکړشي؛ ( )۳د پریکړې
نیولو لپاره ټول اړوند معلومات دې په سمه ژبه ورته چمتوکړای شي .ټولنه باید خپلواکو معلوماتو ته السرسي ولري او که چیرې غوښتنه وکړي د قانون او تخنیکي مسایلو تجربه لرونکو کسانو ته السرسي ورکړشي؛ او ( )۴دهرې غوښتنې
دمنلو یا نه منلو حق ورکړشي( ..اوکسفام اسټریلیا ،د ۲۰۱۱کال د اګست .)۸
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

دملګروملتونو دبشري حقونو ټولنه[  ]UNHRCپه جینیوا ،سویدزرلنډ کښې .د سوداګري او
بشري حقونوپه اړه الرښوداصول چې د  UNHRCله لورې یې مالتړ کیږي یو نړیوال
معیار چمتو کړیدی چې په افغانستان کښې هم باید د استخراج د برخې په قراردادونو کښې په
کار واچول شي.
( اعتبار؛ د ملګرو ملتونو عکس/جس هوفمین /مبتکر عوام).

برسیره پردې UNGPs ،چې د  UNHRCله لوري یې مالتړ کیږي
د چین د مالتړ له توضیح سره د کمپنیو او دولتونو لپاره هغو ته په
مربوطه مسولیتونو روښانه الرښونې چمتو کوي څو د بشر له حقونو
مالتړ او ورته درناوی وکړي 88.له کمپنیو غوښتل شویدي څو د روانو
ټاکلیو شویو پروسو په الر اچونه سمباله کړي چې په هغو کښې یوه
شامله موضوع به "په بالقوه توګه له اغیزمنو شویو ډلو سره له معني
ډکې سال مشورې وي"  ،چې په هغه کښې پر دغو ډلو باندې د بشري
حقونو پر بالقوه تاثیراتو ځانګړې پاملرنه کیږي کوم چې د" زیانمن
کیدلو او له پاملرنې د غورځیدو له ستر ګواښ سره مخ دي".

خپل ځای پاته دي چې کوم معلومات باید کوم کلې ته او کله چمتو
شي ،یا په هغو سیمو کښې د چاپیریال ساتني او بشري حقونو په اړه
کومې اغیزې لیدل کیږي ،او څنګه د ټولنې د ښکیلتیا د مسلې پایلې په
عملي توګه د پروژې پالنونو ته ګټور دي؟ دا تر اوسه معلومه نده چې
د شرکتونو د مجموعې او کانونو د وزارت سالکاران سره یو ځای
کار کوي .د بیلګې په توګه ،د ټولنې د غړیو له لوري شکایتونه څنګه
د شرکتونو مجموعې ته رابرسیره کیږي او بیا د کانونو تر وزارته
پوري رسي؟ په کومه کچه د شرکتونو د مجموعې لپاره اړینه ده چې
د وزارت د سالمشورو پر پایلو حساب وکړي؟ یوه بله قاطعه پوښتنه
دا ده چې آیا دغه سال مشورې هراړخیزه بڼه لري که نه – آیا دا چې
ګډون کوونکې د ټولو اغیزمنو شویو کلیو استازیتوب کوالی شي که
نه او آیا په رښتیا هم د شرکتونو له مجموعې سره په خبرو اترو کښې
ښکیل کسان د ټولنې د لویې برخې استازیتوب کوالی شي .د دغو
پوښتنو تر پریښودلو به غوره دا وي چې له اغیزمنو کیدونکو ټولنو
سره د برخه اخسیتلو په یوې روښانه تګالرې هوکړه وشي ،چې باید
ددغو ټولو دری ګونو غاړو ترمنځ د یوې امضاء شوې موافقتنامې په
بڼه تیاره شي له دغه کار سره به یې په بشپړ ټوګه ټینګوالی ډاډمن
شي.
ځانګړې پاملرنه باید هغو مواردو ته واړول شې چې محرومې ډلې
لکه ښځینه او توکمیز او مذهبي لږه کۍ هم په ډاډمنه توګه د پروسه د
یوې برخې په توګه منل شوي دي .په قرارداد کښې د شرکتونو له
مجموعې غوښتل شویدي تر څو " د افغانستان مذهبي او کلتوري
دودونو ته په درنه سترګه وګوري"  91چې دا یو مهم شرط بلل شوی
دی .په عین حال کښې د دې خطر هم موجود دی چې دغه شرط به په
ځینو مسایلو کښې د ممانعتونو سبب وګرځې د بیلګې په توګه ،د
عینک په پروژه کښې د ښځو لپاره د کارموندلو او زده کړو ګټو ته
خڼډونه رابرسیره کړي .په دې برخه کښې د کانونو وزارت له دغه
ستونزې سره په اړه په یو مثبت پیل الس پورې کړیدی ،په هغه کښې
یې پر هغو اړتیاوو خبرې اترې وکړي چې له مخې به یې د عینک د
ټولنو په ټولنیزو اقتصادي سروې ګانو کښې ښځو ته وڼډه ورکړل
92
شي.

په داسې حال کښې چې ،د ټولنې پر ښکیلتیا له قرارداد سره د تړلو
شرایطو کموالی په دغه کتار کښې د عملي ګامونو مخنیوی نه کوي.
په عملي ډګر کښې ،د شرکتونو د مجموعې عملیاتي کمپنۍMJAM ،
له  Global Witnessسره منلې ده چې دوی له سیمه ایزې ټولنې
سره سال مشورې د " عینک د کان کیندنې د قرارداد تر پیل مخ کښې،
د هغه په جریان کښې او تر هغه را وروسته" سرته رسولې دي.
کمپنۍ روښانه کړیده چې دوی د پروژې په اړه یوې ټولنیزې او له
چاپیریال سره تړلې ارزونې ته اجازه وړکړې چې په هغو کښې له
سیمه ایزو اوسیدونکو سره مرکې هم شاملې دي .دوی برسیره پردې
ادعا کوي چې په بیالبیلو وختونو کښې يې له قومې مشرانو سره
ناستې جوړې کړیدي څو د پروژې د پروسې په اړه یې وړاندیزونه او
نظریات واوري 89.لکه په پاسنۍ برخه کښې چې وویل شول،
 GIRoAهم په دې اړه سروې ګانې او سال مشورې په الره اچوي او
د پروژې د ځانګریو برخو په اړه تر نظر الندې ډلو سره خبرې اترې
کوي [ د ځمکې او بیا ځای پر ځای کیدو په موخه].

" دغه کان به ونه غوړیږي که چیرته دغه ټولنې ناکامه شوې.
لومړی درجه خطر د عملیاتو لپاره د ټولنیز مجوز درلودل دي".

90

د نړیوال بانک د کانونو د برخې کارپوه ،میخاییل ستنلي ،د وال ستریټ ژورنال په هغه راپور کښې
چې د ډیون نیسیباوم له خوا چمتو شوی وو تبصره کوي .د  2012کال د جون میاشت.

په داسې حال کې چې دا ډول ښکیلتیا مثبته ده ،په دې اړه پوښتنې په

د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کښې د لرګیو د سوداګرۍ د یوې کمپنۍ ،سیمه ایزې
ټولنې ،او سیمه ایزو چارواکو تر منخ ټولنیز تړون رامنځ ته شو .د ټولني دوامداره ښکیلتیا په
دې مسلې د ډاډ تر السه کولو لپاره مهم ده چې پروژه به دسیمه ایز مخالفت پرته پرمخ والړه
شي او د ټولو شاملو ډلو له ګټو سره به په سمون کښې وي .د طبیعي سرچینو د سیکټور په
اړه په لویه کچه یوه کاریدونکي طریقه داده چې اغیزمنې کیدونکې ټولنې دي په مخامخ توګه
له دولت او کمپنۍ سره موافقې ته ورسیږي ،له دې کار سره به دوي وپوهیږي چې له دوی
سره تر سره شوې ژمنې په قانونې توګه د پلي کیدو وړ دي.

Community Participation and Grievance Mechanisms

 5چوکاټ :د کانونو په برخه کښې د پانګه اچونو خوندي ساتل
د پانګه اچوونکو لپاره ،د ټولنو په اړه لومړني ،باخبره ،آزاده او په لویه کچه رڼه موافقه کوالی شې چې د استخراج د برخې صنعتي
فعالیتونو په ټولومراحلو کښې د پاملړنې وړ برخه په غاړه واخلي:

•

په خپل وخت تر سره کیدونکې سال مشورې کوالی شي بالقوه خطرونه د پیژندلو وړ وګرځوي ،او له مالي برخې سره د پیسو په
سپما کښې مرسته کوالی شي.

•

د ټولنې د شکایتونو په خپل وخت په ګوته کول ،مخکې له دې چې په شکایتونو بدل شي کوالی شي ډیر بریالي او اغیزمن وي .که
چیرته په هماغه پیل کښې شکایتونه په ګوته نشي ،په وروستیو مراحلو کښې د حل موندلو لپاره ګران تمامیدونکي او په بالقوه توګه
د ناکامه اقداماتوپه الره اچولوته اړتیا لیدل کیږي.

•

سیمه ایز مخالفتونه په هرې مرحلې کښې کوالی شي تاوتریخوالې او اعتراضونو ته الر هواره کړي ،دا کار په بالقوه توګه په
پروژه کښې د ځڼډونو رامنځ ته کولو ته الر هواروي ،په ګرانه توګه کار متوقف کیږي او باالخره کوالی شي د پروژې وجود
اغیزمن کړي .کوربه حکومتونه کیدی شي په دې مجبوره شي چې د عملیاتو درولو ته اقدامات وکړي ،د پروژې مجوز منسوخ
کړي او د پروژې مالي برخي ته کیدی شي خطرونه ورواړوي.

•

سیمه ایز تاوتریخوالی کوالی شې د پروژې د کارکونکو امنیت ته ګواښ متوجه کړي ،کاري چاپیریال اغیزمن کړي او د
کارکوونکو ګمارلو او ساتلو ته ال زیاتې ستونزې راوالړې کړي.

•

اوحیثیت ته داغ پوري کوي ،او له نورو کوربه حکومتونو سره پر خبرو
کله چې ناسم شهرت خپور شو ،دا کار د کمپنۍ اعتبار ٍ
اترو او د پروژې د مالي برخو په اکماالتو کښې ډیرې ستونزې راوالړوي.

•

د اړیکو شلول کوالی شي د پروژې د محصوالتو غوښتنې اغیزمنې کړي ،په داسې حال کښې چې د بنسټیزو موادو سمبالول لکه
د اوبو رسول کیدی شي د سیمه ایزو بندیزونو په واسطه اغیزمنه شي.

•

د پراخ سیمه ایز مالتړ الس ته راوړل کوالی شي د حکومتي رژیمونو له بدلونونو سره سره د پروژې د کار دوام ډاډمن کړي.

د ټولني د برخه اخیستلو لپاره سپارښتنی
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

دا ډاډمنه کړي چې روښانه شرایط په الس کښې دي چې د سیمه
ایزو ټولنو  FPICد پروژي په ټولو مراحلو کښې ولټوي ،دا
کار باید د هغه السلیک شوي موافقې په واسطه چې دشرکتونو
د مجموعې او ټولنې له خوا سرته رسیدلې مالتړ وشي.

•

د  GIRoAاو د شرکتونو د مجموعي سره تړلي مسولیتونه
تنظیم کړي اوموافقې ته پرې ورسیږي ،تر څو ډاډ تر السه شي
چې د  UNGPsد قوانینو تر سیورې الندې له بشري حقونو
مالتړ کیږي او په درنه سترګه ورته کتل کیږي.

په استخراجي سکټور کې  GIRoAښايي الندې ګامونه واخلي:

•

د سیمه ایزو ټولنو د  FPICمعیارونه د استخراج د برخې په
ټولو پروژو کښې عملي کړي ،دا کار د امتیاز د چمتو کولو په
اړه له لومړني تصمیم څخه پیلیږي ،او له دغه معیاراتو څخه په
ټولو راتلونکو استخراجي فعالیتونو کښې کار اخیستل کیږي.

•

پردې مسله باید ډاډمن شي چې د ټولنې د ښکیلتیا په بهیر کښې
د ټولنې ټولو غړو ته وڼډه ورکړای شي چې په هغو کښې لږه
کي توکمیزي ډلي هم شاملې دي ،برسیره پردې ښځینه او
ځوانان.

•

د استخراج د برخې په ټولو قراردادونو کښې باید د UNGPs
کارونه وشي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

له  GIRoAڅخه مالتړ وکړي او د روزنو زمینه ورته برابره
کړي ترڅو د استخراج د پایلو د بشپړې ارزونې او روښانولو په
موخه ظرفیتونه یې وده ومومي.

•

له  GIRoAڅخه مالتړ وکړي او د روزنو زمینه ورته برابره
کړي تر څو له سیمه ایزې ټولنې سره په اغیزمنه توګه ښکیل
شي او د  UNGPsد پلې کولو لپاره ظرفیت یې لوړشي.

•

د ټولني ښکیلتیا په اغیزمنه توګه د یوه چوکاټ ترسیورې
الندې د ګډې څارنې او ارزونې په موخه په الره واچوي تر څو
د افغانستان له پرمختیا سره د مرستو زمینه برابره کړای شي.

 :tپه پانګونه کې د ټولنې د رضایت ګټورتیا نورځانګړې بیلګو او د تفصیلي مالحظولپاره دا سرچینه وګورﺉ :سون جې ،هیرز س او الوینا ا" ،د ټولنې خوښۍ لپاره د سوداګرۍ قضیه" ،د نړیوالې سرچینې انسټیټیوټ[ ،]USAد ۲۰۰۷کال
می میاشت .پدې ویبپاڼه کې یې موندلی شﺉ[ http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf :د ۲۰۱۱کال د سپټمبرپه ۱۵السته راغلی].
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 )cد شکایتونو تګالرې

باید وزارت ته راجع شي او په ډاټابیس کښې یې پایلې ثبتې شي.

کله چې ټولنیز شکایتونه زیاتیږي ،دا یوه مهمه مساله ده چې پوهه
پرې ترالسه شي څوپه خپل وخت سره په ګوته شي او د جنجالونو له
راوالړیدو مخنیوی وشي ،ځکه دا کار په بالقوه توګه د تاوتریخوالې
لپاره زمینه مساعدوي .د دې قرارداد پر بنسټ ،هم  GIRoAاو هم د
شرکتونو مجموعه کوالی شي ټولې هغه شخړې چې د عینک له
پروژې سره په اړه کښې را والړیږي منځګړو ته وړاندې کړي ( یو
محرم او خصوصي سیستم چې د شخړو د حل په برخه کښې د
محکمې له سیسټم څخه دباندې کار کوي) .له دې کبله چې سیمه ایزه
ټولنه د قرارداد یوه شامله برخه نده ،خو له دې سره هم ،ددې معنې
داده چې د شخړو حل الره دې ته پرانیستې نده .دوی ددې وړتیا لري
چې د افغانستان د قوانینو تر پوښښ الندې مسایلو باندې له ملي
محاکموګټه واخلي ،خو په هغو حاالتو کښې چې دهغوی اندیښنې
یواځې په قرارداد کښې له شویو ژمنو سره تړلې وي ( دبیلګې په
توګه که کمپنۍ وعده کړي وي چې دوی به له زراعتي اوبو استفاده نه
کوي) په خپله نشي کوالی ګامونه پورته کړي .ددې پر ځای ،باید د
ټولنې غړي د  GIRoAپر پریکړو تکیه وکړي چې د هغوی په حق
کښې یې عملي کړي.

په داسې حال کښې چې دا یو خوشحالوونکی پیل دی ،هغه سوالونه تر
اوسه په خپل ځای دي چې اغیزمن توب به یې څرګند کړي .دا مهمه
ده چې دغه مسایل د میکانیزم په ډیزاین کښې په بشپړه توګه تر
مالحظاتو الندې نیول شویدي او د  UNGPsترسیورې الندې د
شکایتونو په اړه د سپارښتنو ترتیب هم پکښې باید په پام کښې وي.

ددې ستونزې د حل په موخه  ،د کانونو وزارت اوس د هغې پروسې
پر تنظیم کار کوي چې د عینک د پروژې لپاره د ’ شکایتونو د سمون
میکانیزمونه‘ په عملي ډګر کښې پیاده کړي .د وزارت د وینا پر
بنسټ ،ددغه میکانیزم له مخې به یوه کمیټه جوړه شي چې له مربوطه
وزارتونو به نماینده ګان پکښي شامل وي ،همداراز به کمپنۍ ،غیر
دولتي ادارې ،شوراګانې ( سیمه ایزې/ځایې جرګې) – د ښځو د
شورا په ګډون ،او د ځایې /والیتې ادارې له خوا نمایندګان پکښې
شتون ولري .هغه شخړې چې د حل الرې ورته موندل کیدی نشي،

د لوګروالیت په یوه شوری
کښې د کلې مشران .د عینک
لپاره د شکایتونو میکانیزم چې
په اغیزمنه توګه سیمه ایزې
اندیښنې او ګیلې په نښه کړي،
دا مهمه ده چې د هغه په ډیزاین
کښې بشپړه سیمه ایزه سال
مشوره په نظر کښې ونیول
شي ،او د هغه پر جوړښت د
ټولو هغو کسانو هوکړه
واخیستل شي چې د پروژې په
واسطه اغیزمن کیږي.
(اعتبار :د متحده ایاالتو فوز،
اس .جې .ټې روسیل
ګلچریست /مبتکر عوام).

93

د بیلګې په توګه:

•

د ټولنې غړي باید پر دي پوه شي چې دوی کوم حقونه لري ،له
دې سره به دوی وکوالی شي د تخلف په صورت کښې
شکایتونه وړاندې کړي .په بیا بیا به د قرارداد روڼوالی دغه
موضوعاتو ته الر هواره کړي:

•

ټولنه اړتیا لري چې پوه شي دغه میکانیزمونه قانوني دي ،له
دې سره باید د ټولنو پر استازو باور وشي او په درنه سترګه
ورته وکتل شي.

•

برسیره پردې د شکایتونو په اړه باید محافظت پر خپل ځای
وي ،په ځانګړې توګه که شکایت د داسي کس په اړه وي چې په
شورا کښې غړیتوب لري او یا ورسره تړلي کس وي.

د افغانستان په شرایطو کښې په ریښتینې توګه د هغو الس ته راوړل
ستونزمن دي ،خو دا مهمه ده چې پر دې کار وشي چې د میکانیزم د
اغیزمني کارونې په صورت کښې څنګه الس ته راتالی شي .د ټولنې
د هغې برخې د نسبتآ وړې اندازې له توضیح سره چې په مستقیمه
توګه اغیزمن کیږي ،یو انتخاب کیدی شي دا وي چې له یوي عمومي
ناستې دي پیل وشي ،چې له مخکې دهغې په هکله خبرداری ورکړل
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شوی وي ،تر څو په عمومي توګه ټولنې ته وروښودل شي چې څه
شی پالن شویدي ،هغو ته معلومات چمتو شي اود تسلیمۍ یوه دوره
دي ورته ځانګړې شي (یوه خپلواک استازي ته په لیکلې یا شفاهي
بڼه) چې وړاندیزونه او اندیښنې دي روښانه شي او پر یوه
دستورالعمل چې دغه کارونه عملي کړي هوکړه وشي .وروستنی
بهیر باید په لیکلې بڼه ومنل شي ،او د شرکتونو د مجموعې له خوا
هوکړه ورسره وشي له دي سره به دا په کمپنۍ پورې وتړل شي،
اود موافقتنانې هوکړه ضروري ده .په دې مسالې کښې د مستقل
نظارت د پیلولو اړتیا لیدل کیږي ،تر څو په دې هکله ډاډ تر السه

شې چې پروسه په مناسبه او سمه توګه روانه ده اود باور وړ ده.
یوه هغه مسله چې پردې برسیره را څرګندیږي داده چې آیا د کانونو
وزارت مناسبه اداره ده چې د شکایتونو په اړه وروستې پریکړه
برابره کړي،په دې اړه په بالقوه توګه د منافعو د ټکر مساله د دغه
وزارت او د شرکتونو د مجموعې د اړیکو له کبله رامنځ ته کیدالی
شي.

 6چوکاټ :د سیمه ییزه ټولنې سره خبرې اترې
د ۲۰۱۱کال په نومبرکې Global Witness ،د عینک پروژې په سیمه کې د ګڼ شمیراغیزمن شویو خلکو سره ولیدل .ځینواندیښنې
ښودلې چې په موجود شرایطو کې د عملیات په الره اچول به له ستونزو سره مخ شي ،او د ځینې ګامونو پورته کولو غوښتنه یې کوله.
په هغه کې اندیښنې پدې ډول وې:

•

د عینک پروژې په اړه هیڅ کوم رسمي مالومات د سیمې خلکو ته نه وه وړاندې شوې.
کومې ژمنې چې د سیمې پخواني چارواکو کړي ول په پام کې ندي نیول شوي .د مات شویو ژمنو په اړه یوه بیلګه یې داوړاندې
کوله چې د سیمې خلکو ته په عین سیمه کې بل ځای ندی ورکړشوی.

•

دا کلي د کابل او لوګرترمینځ ویشل شويدي او د ټولنې غړي بیالبیلو شوری ګانو ته ځي .د ټولنې له مشرانو سره په ناثابته توګه
مشوره شوې ده ،ځکه نو دا به ډیره ګرانه وي چې وټاکو دټولنې په استازیتوب له چاسره مشوره ترسره شوی.

•

دا بدګماني موجود چې کیدای شي د ټولنې غړو په قصدي توګه جالساتل شوي دي ترڅو چې د ټولنې یوواحد او پیاوړی ږغ
رامینځته نه شي.

•

دا خطرهم موجود چې کیدای شي د ټولنې خاصې ډلې ګوښه ساتل شوي وي.

•

د دولت لپاره دا اړتیالیدل کیږي چې د قرارداد په اړه په څرګنده توګه خبرې وکړي

•

ځانګړي کسان او کلي د اړیکو او سیمه ییز ځواک درلودلو له امله د دندو او روزنو څخه په نا برابره توګه ګټه پورته کوي.

•

بله اندیښنه داده چې ،په سیمه کې د تاوتریخوالي تاریخچې له کبله د ټولنې ډیری برخه د پوهې ټیټه کچه لري ځکه نو ددې شونتیا
لږه بریښي چې دوی د کان کیندنې شرکت لخوا د لوړې کچې روزنیزو کورسونو لپاره غوره کړای شي .په ټولیزه توګه ،د ګتو
پرداسې مجموعې ټنګار شوې ده چې د سیمه ییزې ساحې اړتیاوې بشپړې کړي.

•

داسې کسانو ته اشاره کول چې د سیمه له بهر څخه دا دعوا لري چې د اغیزمن شوي ټولنې برخه دي.

•

دا خبره چې د برمه کوونکي عملیاتونو له امله د سیمې په څاګانو کې اوبو ته تاوان اوختې ده.

u

د شرکتونو مجموعه او ټولنه دواړه دټولنې پرمیشت ځایونو باندې د پروژې اغیزو په هکله وړاندې ویل شویو شکایتونه ته اشارې کړي
دي .مثبته خبره داده چې ،د شرکتونو مجموعه ددې ستونزو اوارولو لپاره د ټولنې غړو سره کتلي دي .په هرصورت ،که چیرې په پيل
کې د ټولنې سره د کلتوري حساسیتونو په اړه خبرې او مشورې شوې وای دا ستونزې به له سره نه ؤ رامینځته شوي .دا په پيل کې د
ګډون او خبرو اترو پرارزښت ټینګار کوی.

 :uد جیولوژي پوهانو څیړنې ښيي چې دعملیاتونوپدې پړاو کې داغیرمعموله ده چې پراوبو باندې داسې اغیزه پرځای پریږدي .پهرصورت ،داسې اندیښنې ښايي وپلټل شي او ،که چیرې دپروژې له امله نه وي ټولنې ته وویل شي.
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مینځګړیتوب :یو خصوصي عدالت؟
همدارنګه د GIRoAاو کان کیندنې شرکت ترمینځ د شخړې اوارولو
لپاره د مینځګړي کارونه جنجالي ده .لکه څنګه چې مینځګړي کسان
له پيل څخه سري اوپټ وي نو له دې امله ددوی کړنې او پریکړې نه
خپریږي .ددې مانا داده چې سیمه ییزه ټولنه او افغان خلک دهغو
پریکړو په نیولو کې له پامه غورځول کیږي چې ددوی پرژوند ژوره
اغیزه لري .په یوګنډا کې د بیلګې په توګه ،وروسته له هغه چې د تیلو
یوې لویې پروژې په اړه د شخړې فیصله مینځګړي ته وسپارل شو د
95
عامه خلکو د شورماشور المل وګرځیده.
ددې لپاره چې په افغانستان کې ورته پیښه بیا ونه شي سپارښتنه کیږي
چې  GIRoAاو د شرکتونو مجموعه خپل مینځ کې د مینځګړیتوب
ټولې کړنې په پرانیستې توګه ترسره اوخپور کړي .خصوصي
کارکوونکي لکه غیردولتي موسسو ته اجازه ورکړشي چې د امیکس
کورې لنډیزونو کې ګډون وکړي ترڅو له قضایي چارواکوسره د
پریکړې په نیولو کې مرسته وکړي V.لکه چې وویل شو اغیزمن
شوي خلک به د بسپنو او پوهې څخه بې برخې کیدلو له امله د
انصاف ترالسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي ،که چیرې مدني ټولنې
پياوړي شي کولی شي د سیمه ییزو ټولنو د حقونو څخه ساتنه وکړي.

مینځګړیتوب د شخړو اوارولو لپاره یو خصوصي سیسټم دی او د ښکیلو خواو لخوا د
محکمې په ځای ځکه غوره کیږي چې پریکړې یې پټ وي ،دا دهغو شرکتونو لخوا کارول
کیږي چې غوره ګڼې په پټه توګه خپلې شخړې ته د پای ټکی کیږدي .په هرصورت ،کله چې
د شخړې یو خوا دولت وي ،د سري بهیرکارونه دا مانا ورکوي چې د کومو خلکو په
استازیتوب چې دولت شخړې ته وړاندې شوی ددې لپاره چې دوی ته سترې پایلې لري دا
ځواک نلري چې پریکړه یا حساب سپینول وګوري.
(اعتبار :م مکسر/شوټرسټاک).

د شکایت د کړنالرو په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

د  UNGPsسره یوځای د عینک پروژې لپاره د شکایتونو
نوی اوتعدیل شوی میکانیزم چمتوکړي او دا ډاډ ورکړي چې
پدې میکانېزم کې د سیمې ټولنې سره مشورې ته ځای
ورکړشوې ده.

•

د شکایتونو نوی مکانیزم د پریکړوپه اړه د شرکت هوکړه له
ترالسه کولو څخه وروسته خپور کړي.

•

هوکړه وکړي چې د ټولو قضايي شخړو کړنالرې به پرانیستی
او خپورشوی وي او هم د مدني ټولنې امیکس کورې حقونو ته
ځای ورکوي.

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه
واخلي:

•

دا ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې انحصاري قراردادونه د
 UNGPsسره یوځای د شکایت سمې کړنالرې په اړه شرط
ږدي او د سیمې ټولنې مشورې به په وړ ډول پلي کوي.

•

د شکایت بیاسمونې میکانیزم دنده ،سره له دې چې آیا دا به
دعینک کان پورې تړلي پروژو لکه د ریل الرې رغونه ،لپاره
هم کارول کیږي که څنګه ،روښانه کړي.

•

دا ډاډ ورکړي چې ټول هغه انحصاري قراردادونه چې قضايي
کړنالرو ته چمتو کیږي پرانیستی وي ،خپریږي به ،او د مدني
ټولنې لپاره د امیکس کورې حق پکې شاملیږي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د  GIRoAلپاره روزنه اومالتړچمتوکړي ترڅو د محلي ټولنې
سره په موثرډول چلن وکړي او د شکایت لپاره مناسب
میکانیزمونه په الره واچوي. .

•

د پارلمان ظرفیت لوړولولپاره روزنه اومالتړبرابر کړي ترڅو
د شکایت له مناسبو پروسو څخه څارنه ترسره کړي او دداسې
پروسو په ترڅ کې چې کومې اندیښنې په نښه کیږي تعقیب
کړي.

•

د سیمې مدني ټولنې د ظرفیت لوړولو لپاره روزنه او مالتړ
چمتو کړي ترڅو دا ډاډه شي چې د شکایت میکانیزمونه او د
امیکس کورې حق په موثره توګه کارول کیږي. .

•

د افغانستان پرمختیاسره دمرستې لپاره د څارنې او ارزونې په
ګډو چوکاټونو کې د شکایت مناسب ،د ډاډ وړ ،دالسرسۍ وړ،
او موثرمحلي میکانیزمونو ته ځای ورکړي.

 :vامیکس کورې هغې دریمې ډلې ته ویل کیږي چې په یوه شخړه کې په بې طرفه توګه خپله رایه وړاندې کوي .د امیکس کورې رول داده چې د ښکیلو خواو د نظریاتو څخه جالیوفکروړاندې کړي او پدې سره د محکمې یا مینځګړي سره
په پریکړه نیولو کې مرسته وکړي. .
پدې تګالره کې مدني ټولنه کولی شي یوګټوررول ولوبوي .د بیلګې په توګه د تانزانیا متحده جمهوري په بایوترګاف لمټډ  vکې ،د پنځو مدني ټولنو یوې ډلې په دارالسالم کې د اوبو او فاضالتو د زیربنا شخړې په اړه په ګډه سره خپل اندونه
وړاندې کړل .د محکمې ناسته د ۲۰۰۸کال د جوالی په ۲۴مدني ټولنه داسې یاده کړه چې د” شخړې په اوارولوکې د تجربواو نظریاتوپه برخه کې د ښکیلو خواو څخه یوبیل فکرپه وړاندې کولو یې په دې تګالره کې ګټوررول لوبولې ده”.
پدې ویبپاڼه کې یې موندلی شﺉ
[ http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC1589_En&caseId=C67د ۲۰۱۱کال د سپټمبرپه ۹السته راغلی].

Economic Provisions

 .4اقتصادي شرطونه
الندې برخه ښیي چې د لومړۍ لیکې د امتیاز حق د هغو شرطونو له
کبله څنګه اغیزمن کیږي چې له امله یې د شرکتونو مجموعه کولی
شي په راتلونکي کې پرموادوله سره مذاکره وکړي او هم په سیمه
کې دموندل شوي نوروزیرمو لپاره په انحصاري ډول داوطلبي
ترسره کړي .همدارنګه ښيي چې د پروژې ټولو اقتصادي اغیزو
ارزونې لپاره څومره نورو مالوماتو ته اړتیالیدل کیږي.

ددې لپاره چې د معاملې وړوالی په بشپړه توګه وارزول شي ،د مسو
سویه ،د کان متوقع عمراو اټکل شوی ذخیرې په اړه جزییاتوپه شمول
د زیرمې په هکله نورو مالوماتو ته اړتیاموجوده ده .فرعي
قراردادونه هرومروتربیاکتنې الندې ونیول شي ترڅو کومې ګتې چې
د زیربناو څخه د معاملې دواړو لورو ته اوړي هم په شمیر کې ونیول
شي ،همدارنګه هغه اصول تر بیاکتنې الندې ونیول شي چې د
شرکتونو مجموعه یې د پروژې نورو منرالونو ارزولو لپاره کاروي.

کله د امتیازحق بیه یوه واقعي بیه نه وي؟
د لیږد بهیر آخیري مودې  ۲۰۱۴نږدې کیدو او د بهرنیو مرستو کې
متوقع کمښت له امله ،په افغانستان کې دا اړتیا چې کورنۍ زیرمې په
کارواچول شي خورا ډیر ارزښت موندلې ده .د قرارداد مادې ددې په
ټاکلو کې مهم ونډه لري چې د عینک پروژې به څومړه اقتصادي ګټې
وکړي او د راتلونکي انحصاري قراردادونود اقتصادي جوړښت لپاره
به یو مهم ماخذ جوړکړي .د بهرنیو پانګه اچونو لپاره د چین دولتي
ټولنې اصول د "کیفیت پراړتیا ټینګارکوي . . .دوه اړخیزه ګټه،
بشپړونکی اود ګټې -ګټې تعاون " 96.ددې لپاره چې ډاډه شي دعینک
پروژه د  ،GIRoAافغان خلکو او د شرکتونو مجموعې ته په واقعي
ډول د ګټې – ګټې پروژه ده ،دا اړینه ده چې د قرارداد دواړو خواو
اقتصادي ګټې په بشپړه توګه وارزول شي او په ځیر سره برابرکړای
شي.

همدارنګه په اصلي قرارداد کې داسې نورشرطونه موجود چې د
پروژې څخه السته راتلونکې اقتصادي ګټې کمزوری کوي. .
د خطرې لویه ساحه د (۲۰ث) بند دی چې له مخه یې د شرکتونو
مجموعې ته داحق ورکړشوی ترڅو د خوښې وړ بیو ته رسیدلو
لپاره په قرارداد کې ټاکل شوي بیو ته بیاکتنه وکړي .په دې بند کې
راغلي چې که چیرې  GIRoAد بل داسې شرکت سره د کان کیندنې
او صنعت کوم قرار داد السلیک کوي " چې د اقتصادي ثبات یا مالیو
په هکله د هغه څه په پرتله چې پدې موادو کې د شرکتونو مجموعې
سره منل شويدي د قرارداد کوونکي شرکت په خوښه وي ،ښکیلې
خواوې به دامني چې د کان کیندنې دا دخوښې وړمعامله به د
شرکتونو مجموعې لپاره هم کاروي".

بشپړومالوماتو ته اړتیا
د قرارداد په اساس ټاکل شوې ده چې افغانستان به دالندې مواردو له
الرې مستقیمې او غیرمستقیمې ګټې وکړي:

•

د قرارداد حق ـــ چې د شرکتونو مجموعې لخوا په دریو
پړاوونو کې د  ۸۰۸میلیونه ډالرو په ارزښت د موندنې او
97
استخراج حق په بدل کې ورکول کیږي؛

•

د امتیازحقونه ـــ یو بدلیدونکې روپۍ چې د مسوبیې  ٪۳او .۱۹
 ٪۵ترمینځ تغیرمومي ،او دمسو بیه به د لندن د فلزاتو تبادلې
98
لخوا د مسو لپاره ټاکل شوې بیه وي؛

•

د مالیاتوعاید ـــ دې سره اړه لري چې د استخراجي صنایعو
99
پانګه اچوونکو دمالیاتوورکولو ته څومره هڅول کیږي.

•

د زیربناو پرمختیا؛  100او

•

د ټولنیزې پرمختیا پروژې او په کارګومارنه.

101

دې شمیرو ته په کتو سره ویلی شو چې د امتیازحق بیې ډیرې لوړې
دي او د افغان لوري لپاره ډیره ګټوره مالي معامله بلل کیږي .په
هرحال ،د روڼوالي نشتون د افغان خلکو لپاره د عینک پروژې
اقتصادي ګټوارزولوپه وړاندې ترټولو څخه لوی خنډ دی.

د عینک په قرارداد کې دمسو لپاره ټاکل شوي د امتیازحق لوړ بریښي .کیدای شي چې په
راتلونکې کې دکمولو لپاره یې خبرې اترې وشي چې پدې سره به د معاملې اقتصادي ګټې
ټیټ راوستل شي.
(اعتبار :انګي شیریګ/مبتکرعوام).
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 7چوکاټ :د الیبریاڅخه السته راغلي درسونه
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د  ۲۰۰۵کال په اګست کې ،مایټل سټیل یومهم قرارداد السلیک کړ ترڅو په الیبریا کې د اوسپنې ډبرو پراخه امتیازات استخراج کړي.
د  ۲۵کلونو په موده کې او د ۹۰۰میلیونه ډالرو له پانګه اچونې څخه وروسته ،د معاملې څخه داسې تمه کیده چې د عایداتو ،بوختیا ،او
وده موندلې زیربناو په شمول د الیبریا خلکو ته به سترې اقتصادي ګټې ډالۍ کړي .په هرصورت ،د قرارداد تحلیل کولوپه ترڅ کې،
 Global Witnessومونده چې د قرارداد ګڼ شمیرمواد هیواد ته د پروژې اقتصادي ګټو د کمزوري کیدلو له ګواښ سره مخ کوله لکه:

•

د اوسپنې ډبرو د خرڅالو بیې په ټاکنه کې ،اودولت ته د امیتاز حق په اندازه کې چې له دې امله یې ورکوله د شرکت خپلواکي.

•

شرکت ته دا امتیاز ورکول چې په خپله خوښه مالیات تیظیم کړي په شمول د تمدید وړ مودې لپاره دمالیاتو معاف کول لږترلږه د
پنځو کلونو لپاره ،چې داټول په بالقوه ډول د الیبریا دولت د مالیاتو له ارزښتمنه عایداتو څخه بې برخې کوي.

•

مایټل سټیل ته د دوو لویو شتمنیو سپارل ــــ یوبندر او بل په ټول هیواد کې د ریل الره .که چیرې الیبریايي حکومت سترګه ترې
پټ کړی وای ــ یاهم د بیې په بدل وای یواځې د ریلو الرې ته السرسي موندلی شوای .سپارنه دا ظرفیت درلوده چې حکومت د
ملي عایداتو له یوې مهمې زیرمې څخه بې برخې پریږدي او دبهرنیو بازارونو سره د سیمې ټولنې السرسي چې ددوی پرمختګ
لپاره مهم دی ،له ګواښ سره مخ کړي.

•

د ثبات په اړه یوټینګ بند چې کولی شوای په بالقوه ډول د بشري حقونو ،چاپيریال او مالیاتو په تنظیم کې د الیبریا حق کمزوری
کړي او پرې نه ږدي چې د الیبریا اساسي قانون په اساس خپلې روانې دندې ترسره کړي او د نړیوالو قوانینوپرژمنو عمل وکړي.

•

مایټل ته دا حق ورکړشوی ؤ چې عامه ځمکه ولري او په زورسره شخصي ځمکې ونیسي چې پداسې حاالتو کې د ځمکې بیه هغه
چا ټاکله چې د الیبریا حکومت او مایټل لخوا ګومارل شوی ؤ پرته له دې چې د ځمکې خاوند پکې ونډه ولري .اغیزمن شویو
کسانو ته د ناسم تاوان ورکولو او غیرکافي مشورې او د شکایت میکانیزمونو خطرونه په بالقوه توګه د یوې شخړې او ټکر لپاره
الره هواروله.

په پای کې ،د عامه خلکو او مدني ټولنو فشارونه ددې المل شو چې د مایټل قرارداد له سره خبرواتروته وړاندې کړای شي .دا پیښه
ښيي چې ملټي نیشنل شرکتونه څنګه په داسې مسایلوکې پړ ګڼل کیږي.

ددې شرط په اساس که چیرې  GIRoAد حاجي ګک یا بل
هرانحصاري قرارداد کې د امتیازحق لپاره ټیټه بیه ټاکي ،د شرکتونو
مجموعې ته په اټوماټي ډول داحق ورکړ شوې ده چې د اقتصادي
شرایطو په هکله بیاخبرې اترې وکړي ،او کیدای شي دا ،دبیلګې په
توګه ،د امتیازحق په بیو کې د پام وړ کمښت راوستوالمل شي 103.او
که له دې څخه وړاندې الړشو ،دقرارداد په ټکو کې هیڅ کومه خبره
نده یاد شوې ترڅو له دې څخه مخنیوی وکړي ،چې د شرکتونو
مجموعه ددې لپاره چې د (۲۰ث) بند په عمل کې پلي کړي پخپله
مستقیما یاهم د یوبل تړلي شرکت له الرې دیوبل قرارداد په داوطلبۍ
104
کې ګډون ونکړي• .
د دې ډول شرط یوبل خطردادی چې دا د شرکتونو لپاره دا دروازه
پرانیزي چې د موجودو شرایطو ځینې ’دخپلې خوښې وړ‘ غوره
کړي .د بیلګې په توګه که چیرې یو بل انحصاري قرارداد داسې
السلیک کړای شي چې د امتیازحق یې لږخومالیات لوړ ټاکل شوی
وي ،د شرکتونو مجموعه کولی شي دا قرارداد د یودلیل په توګه
وکاروي ترڅو خپل د امتیازبیه ټیټه کړي ــ پرته له دې څخه چې د
مالیاتو په بیه کې بدلون ته پام وکړي .پدې ترتیب ،د (۲۰ث) بند ته
ورته شرایط شرکتونو ته دا موقع ورکوي چې د کان کیندنې په
قراردادونو کې مالي شرايط تردې حده’ ټیټ‘ کړي چې د افغان دولت
ته پکې زیان ورسیږي او ښايی چې له دې ډوله شرایطو څخه ډډه
105
وشي.
د قرارداد  Vضمیمې په اساس ،د شرکتونو مجموعې څخه د هغو
رغونیزو موادو په بدل کې چې د عینک اجازه لیک له سیمې څخه

السته راوړي او د زیربناو په پرمختیاکې یې کاروي ،د امتیازحق ندی
غوښتل شوی .د زیربناو فرعي قراردادونو په هره بیاکتنه کې دا شرط
باید په پام کې ونیول شي .که چیرې داسې توقع کیږي چې د زیربناو
وړاندیز شوي پروژې د اجازه لیک ورکړشوی له سیمې څخه د جغلې
یا لویو ډبرو په شمول د پام وړ مواد مصرفوي ،دا کیدای شي د
پروژې څخه السته راتلونکي د امتیازحق پرتادیو باندې اغیزه وکړي.

د مالي شرطونو په اړه بیا مذاکره؟
 ۱۰بند یو بل مهم شرط دی او ددې لپاره چې ډاډه کړي چې قرارداد
"په مناسب ډول او پرته له دې څخه چې دواړه لوري ته لوی تاوان
واړوي پرمخ روان دي" ،بیاکتنې ته اجازه ورکوي .دواړه لوري
کولی شي چې دمالي یا نورو شرایطو بیاکتنې په اړه سره هوکړه
وکړي ،چې دا "دهغو شرایطو پورې چې منرال ویستل کیږي ، . . .د
منرال کیفیت ،د منرال لپاره دمارکیټ څرنګوالی ،د پیسو پیرودونکي
ځواک لوړیدل او د انډول منرالونو لپاره لوړیدونکي حاالت او
شرایطو" پورې اړه لري .دا ددې غوښتنه کوي چې د شرکتونو
مجموعه کولی شي پدې پلمه ،د مثال په ډول ،چې د پروژې بیې
لوړې دي ،د مسو کیفیت ټیټ دی یا هم د مسو په عمومي بیو کې
کموالی راغلې ده ،د مالي شرایطو په اړه له سره مذاکرې ته الره
هواره کړي .همدارنګه دا بند د شرکتونو مجموعې ته دا اجازه
ورکوي چې د هرهغه بدلون په وړاندې مقاومت وښيی چې کیدای شي
د پروژې بیې لوړې کړي .دا کولی شي چې د قراردادي خالو ډکولو
په وړاندې خنډ والړ کړي ،ځکه چې د ټولنې موثرګډون او د شکایت

Economic Provisions

اوارولو پروسو ته ورته مهم پرمختګونه ددې المل کیږي چې اضافي
لګښتونه رامینځته کړي.
په عمل کې دا شرط د پلي کیدو وړ ندی ځکه چې دا د دواړو خواو
ترمینځ یوه هوکړه ده چې له مخه یې په راتلونکي کې یوه نوې
هوکړې ته رسیږي .په هرصورت ،ددې لپاره چې په راتلونکې کې د
شخړې والړیدو څخه مخنیوی وشي ښايی چې دې بند ته رسیدنه
وشي ،ترڅو دا څرګنده شي چې دا به په راتلونکې کې د پروژې
پرمختیا په الرکې خنډ نه جوړوي.

د نورو منرالونو او طبیعي زیرمو حق
همدارنګه قرارداد د شرکتونو مجموعې لره شپږ میاشتې وخت
ورکړې ده ترڅو د هغه حق ترالسه کولو لپاره وړاندیزوکړي چې له
مخه یې د عینک په سیمه کې" منرالونو اونوروطبیعي زیرمو" ته
السرسي مومي ( ۶بند) .که چیرې  GIRoAاو د شرکتونو مجموعه
په یاده موده کې ددې زیرمو سپړلو او استخراج په اړه شرایطو باندې
سره هوکړه ونه کړيGIRoA ،کولی شي د یوبل داوطلب سره
قرارداد السلیک کړي .دا شرط په موثره توګه د شرکتونو مجموعې
ته شپږ میاشتې وخت ورکوي ترڅو د نوي موندل شوي زیرمو لپاره
په انحصاري ډول وړاندیزوکړي.
دا شرکتونو ته غیرمعموله نده چې د منرال موندلو لپاره داسې حق
ورکول کیږي .په هرحالت ،لکه څنګه چې د افغانستان د منرالونو
پراخ ظرفیت په اړه چې تراوسه پورې الپه بشپړډول ندي موندل
شوي ،وویل شو ،دا شرط به د عینک په برخه کې ډیر ارزښتمن وي
ــ په ځانګړې توګه بیا پداسې وخت کې چې د اجازه لیک ورکړشوې
سیمه کې دننه نورقیمتي منرالونه لکه کمیابه خاورې موندل شوي دي.
نو پردې بنا ،کیدای شي د رقابتي بیو څخه پرته د شرکتونو مجموعې
ته د السرسۍ حق ورکړل شي .کله چې د عینک پروژې ټولیزه
اقتصادي پایلې ارزول کیږي باید ددې ځانګړې مودې بالقوه ګټې ته
پام ونیول شي.

چارتراش او اوبو باندې دکارکولو دعوای وکړي .دا کیدای شي د
افغانستان لپاره جدي پایلې ولري او په ملي او محلي کچه د انرژي او
ژوندانه لپاره اړینو زیرموته د افغانانو السرسي له ګواښ سره مخ
کړي.
 GIRoAاوس دا موقع لري چې د قراردادونو لپاره داسې چوکاټ او
جوړښت چمتوکړي چې د عینک او نورو استخراجي پروژو
اقتصادي ګټې په واقعي ډول افغان خلکو ته ګټه ورسوي .د شرکتونو
مجموعې لپاره به یې ګټه داوي ،چې د عینک پروژې لپاره دعامه
خلکو مالتړپیدا کوي او ،د دولتي شرکتونو ټولنیزو مسولیتونو لپاره د
چینايي الرښوونو په اساس" ،د مرکزي پانګه اچونو څخه یو ’مسول
‘تصویروړاندې کولو او د چینایانو د پانګه اچونې‘ اغیزې په زیاتولو
کې " او د " چین لپاره د یو مسول وده کوونکي هیواد په توګه تصویر
[وړاندې کولو]کې" به مرسته وکړي .همدارنګه نړیواله ټولنې ته د
اقتصادي شرایطو وده ورکول او د عایداتو اداره کولو او څارنې په
الره اچول مهم ارزښت لري ترڅو دا ډاډ ترالسه کړي چې د کان
کیندنې سکټور په ریښتیا داسې عایدات ورکوي چې د  GIRoAد
راتلونکي مصارفو لپاره مهم دي.

لګښتونه کوم دي؟
د عینک پروژې په سمه توګه ارزولو لپاره GIRoA ،ته اړینه ده چې
د پروژې لګښتونه وشمیري ،هم پراقتصادي فعالیتونو باندې د اغیزو
له اړخه اوهم د مستقیمو بودیجو له اړخه چې د پروژې مالتړکولو
لپاره د  GIRoAڅخه غوښتل شویدي.
د اقتصادي کارونو لپاره ،عینک او نورکانونه کیدای شي د
اوبوزیرمو او ځمکې پرکارونې باندې سترې اغیزې ولري .دا کوالی
شي د ژوندانه اساسي اقتصادي کارونه لکه کرهڼه ،د څارویو ساتنه
او کب نیونه ترخپلې اغیزې الندې راولي.

د  ۶بند دویم جز چې " نورو طبیعي زیرمو" ته د السرسۍ حق
موندلوپه موخه وړاندیزکولو لپاره یو ځانګړی وخت ورکوي الهم
غیرمعمولي او جنجالي ده .لکه څنګه چې دا فقره نده تعریف شوی،
ځکه نو د شرکتونو مجموعې ته داحق ورکوي چې په عینک قرارداد
کې له کارکولو څخه پرته پرځینو نورو زیرمو لکه د سکاره ډبرې،

د مرکزي آسیا کان کیندنې په اړه دا کارټون د هغو
شرکتونولپاره چې په اټکل کولو سره پانګه اچونه کوي
د کان کیندنې خطرښيي ـــ اجازه لیکونه اخلي او بیا یې
بیرته خرڅوي ځکه نو کان لږ کنل کیږي او مالکان یې
ژر ژر بدلیږي .دا کیدای شي دا مانا ورکړي چې
دولتونه خپلو متوقع اقتصادي ګټو ته چې د استخراجي
سکټورڅخه یې لري ترڅو کلونو پورې پام نه کوي.
(اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲
.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

همدارنګه د پروژې لپاره (GIRoAپه خاصه بیا هغه بسپنه
ورکوونکي چې افغان بودیجه چمتوکوي) په مستقیمه توګه بودیجه
برابروي MPU .چې د عینک پروژې (اونورکاني سیمو) لپاره
امنیت ساتي یو دولتي امنیتي ځواک دی ،او بودیجه یې هم باید ددولت
له لوري ورکړشي .د مالیې وزارت هم اعالن کړیده چې  ۳میلیونه
ډالریې ددې لپاره تخصیص ورکړی ترڅو د عینک په سیمه کې د بې
ځایه شوي خلکو لپاره په نوی جوړیدونکي ښارګوټی کې د زیربناو
تسهیالت چمتوکړي .په راتلونکي مالي کال کې ۲میلیونه ډالرنور
غوښتل شوي دي ترڅو د بیاځای په ځای کیدلو سیمه کې د زیربنايي
تسهیالتو او اساسي اړتیاو په جوړولو کې ولګول شي 107.د GIRoA
نور لګښتونه د هغې کاري ډلې او وسایلو مصارف دي چې د پروژې
په اړه ټولنیزو مسایلو ته د رسیدنې لپاره څارنه ترسره کوي.
د کان کیندنې ټولې نوي پروژې داسې لګښتونه لري چې افغانستان
باید هرومرو ورته اوږه ورکړي .دا مهمه ده چې داسې مصارف له
وړاندې وارزول شي ،او کله چې پدې اړه پریکړه نیول کیږي چې آیا
د استخراج پروژه د اقتصادي له نظره مناسبه ده که نه باید ورته پام
ونیول شي.

د مالیې له ټولوونکي سره مرسته
ددې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې افغانستان په ریښتیا د پروژې څخه
متوقع عایدات السته راوړي ،باید مالیاتو او د امتیازحق ته پام واړول
شي .د خطرې یوه ساحه داده ،چې شرکتونه ددې لپاره چې د خپل
مالیات ورکوونکي شتمنۍ کچه لږه کړي په مصنوعي ډول د قرضې
اسناد جوړوي .که چیرې د پروژې لپاره بودیجه د قرضې په ډول
چمتوشوی وي ،کان کیندونکي شرکت باید ددې په بدل کې چې کیدای
شي دا قرضه د مالیاتو کچه ټیټه کړي د روپیوپه بدل کې ګټه ورکړي.
دا پدې ماناده چې که چیرې د پروژې سرمایه دمورنۍ شرکت له
لوري ورکړشوی وي ،دې بودیجې ده د ’قرضې ‘ نوم ورکوي او
پدې سره پانګه اچونکي ډله کولی شي د پروژې په مالیاتو کې کمښت
راولي .د حکومت لپاره ،د بودیجې ورکولو دا مصنوعي جوړښت
ددې المل کیږي چې پدې صورت کې نشي کولی دمالیې عاید ځینې
واخلي کوم چې په نورو حاالتو کې د پروژې څخه مالیه ترالسه
کیدله .په هرصورت ،دداسې مالیاتي نخشو څخه د مخنیوي لپاره
کیدای شي ساتونکي اقدامات ونیول شي ،لکه ،مالي قرضو ته یو حد
ټاکل.

د اقتصادي شرایطو په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

د کنسورشیوم سره دالندې شرایطو په هکله بیاکتنه وکړي:
 د افغان خلکو او  GIRoAاقتصادي موقعیت ساتلو لپارهاړینه ده چې د (۲۰ث) بند په اساس د مالي بیامذاکرې لپاره د
شرکتونومجموعې حق ته بیاکتنه وکړي؛ او
 -د ۶بند څخه د " نوروطبیعي زیرمو" اشاره لرې کړي.

•

د منرالونو موندنو په هکله په خاصه بیا د لوړقیمته لوړقیمته
زیرمو لکه کمیابه خاورو د تګالرې په اړه جزییاتوخپرولو
باندې هوکړه او خپور کړي.

•

دا تصدیق کړي چې د عینک پروژې څخه ترالسه کیدونکي
تادیې چې د شرکتونومجموعه یې ورکوي د افغان حکومت یو
ټاکل شوی بانکي حساب ته ورکول کیږي.

•

د عینک په سیمه کې د مسو چینو او نوروزیرمو په هکله
معلومات خپورکړي ،او د فرعي هوکړو په اساس د شرکتونو
مجموعې اقتصادي ګټو ،او د هربالقوه ارزښت لرونکي حق چې
د شرکتونو مجموعې ته ورکړشوی ،او د پروژې په اړه د
 GIRoAټولولګښتونوپه پام کې نیولو سره ،د عینک پروژې
اقتصادي پایلې په عمومي ډول تربیاکتنې الندې ونیسي.

د استخراجي سکټورپه اړوند  GIRoAالندې ګامونه واخلي:

•

د راتلونکي قراردادونو په خبرواتروکې د نوروبالقوه
منرالونواوزیرمو موندنې ،د زیربنايي ژمنو اقتصادي لګښتونه
او ګټې او د پروژې پورې تړلي لګښتونه چې  GIRoAبه یې
ګالي ،او اقتصادي ارزونې په شمول د پروژې ټولې خواوې په
بشپړډول په پام کې ونیسي.

•

دا سې ساتونکي تدابیر ،لکه د مالي قرضې لپاره حدود ټاکل ،په
پام کې ونیسي ترڅو د استخراجاتو شرکتونه پدې ونه توانیږي
چې د قرضې بودیجې له الرې په مصنوعي توګه د هغې مالیې
کچه کمه کړي چې د استخراجي پروژې لپاره ورکولو ته یې
اړدي. .

•

په ټولو استخراجي پروژو کې په خاصه بیا د عینک او حاجي
ګک ته ورته لویو پروژوکې ددې لپاره چې د زیرموعایدات په
سمه توګه وڅارل شي ،د استخراجي صنایعو عایدات د نورو
محلي عایداتو څخه بیلې کړي.

نړیواله ټولنه دا ګامونه پورته کړي :
د  GIRoAلپاره داسې روزنیزپروګرامونه په الره واچوي
ترڅو د عینک پروژې او نورو قراردادونو اقتصادي اړخونو په
مذاکراتو کې یې د ظرفیت کچه لوړه شي او هم د هغو عایداتو
ټولونه او مصارف چې د استخراجي صنایعو پروژو څخه
ترالسوکیږي د اداره کولو الرې چارې زده کړي.

•

د  IMCاو پارلمان په شمول د  GIRoAد هغو ادارو د ظرفیت
لوړولو لپاره مالتړچمتوکړي چې د کان کیندنې قراردادونو د
بیاکتنې اوتصویب کولو دنده په غاړه لري.

•

د پارلمان او محلي مدني ټولنې د ظرفیت لوړولو لپاره مرستې
چمتوکړي ترڅو د عینک پروژې د مالي اړخونو څخه په موثره
توګه څارنه وکړي.
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 .5امنیت
راتلونکې برخه ښيي چې د عینک پروژې څنګه ددې خطرې سره
سم چلن نکوي چې کیدای شي پروژه د تاوتریخوالي سرچینه جوړه
شي ا ویاهم دا چې د امنیتي ځواکونو ګومارنه کیدای شي اداري
فساد اود بشري حقونو ناوړه کارونې ته پدې سیمه کې وده ورکړي.

د روانې شخړې او ټوپک ساالري په ترڅ کې د عینک پروژه کیدای
شي په سمه کې د ناامني لپاره یو محراقي مرکزپه توګه ونډه ولوبوي .د
کان په سیمې باندې راکټونه توغول شوي  ،د شرکتونو مجموعې غړي
د اختطاف له ګواښ سره مخ شوي ،او داسې رپوټونه هم موجوددي چې
د امنیت خرابوالي له امله کارکوونکي خپلې دندې پریښې دي 108.د
کان او ورسره تړلي زیربناو پرمخ تلل د ځانه سره د ارزښتمنوزیرمو
او فرعي قراردادونو یوه ډله راولي .په تیرولسو کلونو کې د نړیوالې
مرستې تجربه ښودلې ده چې څنګه داسې زیرمې او فرعي قراردادونه،
د ساتونکي اقداماتو څخه پرته ،په غیرقصدي توګه د بودیجې په اړه
تاوتریخوالی رامینځته کوي w.عینک له کومه ځایه چې یوپیژندل شوی
څیره لري کیدای شي د پام اړونې یا په زوره روپۍ ترالسو کولو په
موخه له بریدونو سره مخ شي اوهم د کان په اړه د کان شاوخوا ټولنو
معلومات نه درلودل محلي تاوتریخوالي ته وده ورکوي.

یوپولیس منصبدارچې د مس عینک د ساتلو لپاره والړدی.
(اعتبار :اډام فیرکسون)VII/

 GIRoAد کان کیندنې لپاره یوه ځانکړې قطعه ټاکلې ده ترڅود کان
کیندنې عملیاتونو امنیت ډاډه کړي .د ساتونکي اقداماتو څخه پرته،
نړیواله تجربه ښيي چې داسې ځواکونه پخپله د ستونزې یوه برخه
جوړیدای شي .دا کیدای شي په څوالرو رامینځته شي ـــ د بیلګې په
توګه ،کیدای شي امنیتي ځواکونه د بشري حقونو ناوړه کارونې ته
الس پورې کړي ،یاهم په مستقیمه توګه په تاوتریخوالي کې ونډه
واخلي ،یا دکان سیمې یا مرستندویه الرو کنټرول کولو له الرې دخپل
ځان په ګټه د عایداتو د بودیجې کسرته الس پورې کړي.
پداسې حال کې چې د عینک قرارداد د شرکتونو مجموعې ته د امنیت
او بشري حقونو په اړه د اختیاري اصولو په اساس دنده سپاري ،د
عینک پروژې امنیت لپاره پراخ اهتمامات په یوه جال هوکړه لیک کې
السلیک شوی چې وروسته بیا ندی خپورشوی .کیدای شي ځینې
داسې جالمسایل وي چې د ملي امنیتي مصلحتونو لپاره پټ وساتل
شي لکه ،د امنیتي ځواکونو ریښتوني ځایونو په هکله معلومات.

د انډونیزیا پوځي څانګه Witness Global .په انډونیزیا کې دیوې څیړنې څخه وروسته
ومونده چې امنیتي ځواکونه د وسله والو ډلو څخه د ساتنې په بدل کې د استخراجي شرکتونو
څخه پیسې اخیستلې ،یاهم محلي ټولنې یې ازارولې ،او داهم وموندل شو چې امنیتي ځواکونه
په احتمالي ډول دبشري حقونو څخه په ناوړه کارونه کې الس درلوده.
(اعتبار :ټایم هیترینګټون/مګنوم تصویرونه).

خو له بل پلوه دامهمه ده ،چې ملي امنیت د داسې مسایلو پټ ساتلو
لپاره یو عذر نه شي کیدای چې د عامه خلکو ګټې پکې وي .یواځې
هغه ټکي چې په بشپړه توګه د امنیتي ستونزوالمل ګرځي پټ وساتل
شي ،او پاتې د قرارداد نور ټول امنیتي هوکړې دې خپورکړی شي.
په خاصه بیا ،هرهغه مواد چې په کان کې د کان ساتونکي ځواکونو
فرمان ښيي؛ غوښتل شوي معیارونه؛ د دې رپوټ ورکولوجوړښت؛
د امنیت په اړوند د شرکت او دولت دندې؛ او هغه وسایل چې د
ساتونکي ځواک د یو غړي لخوا ترسره شوي بشري ناوړه کارونې
ته د رسیدلو لپاره په پام کې نیول کیږي؛ خپورکړی شي.

 :wپه تیرولسوکلونوکې ،زښته زیات رپوټونه ورکړشویدي چې دهیواد د بودیجې لویه سرچینه ،نړیواله مرسته ،څنګه د اداري فساد او شخړو په لورمنحرف کړای شوي دي .د بیلګې په توګه په ۲۰۱۰کال کې د متحده ایاالتودکانګرس رپوټ
وګورﺉ’ ،ټوپک ساالر ،شرکت :.په افغانستان کې د متحده ایاالتو د مرستې په زنځیرکې اداري فساد او په زوره اخیستنه‘ .پدې ویبپاڼه کې موجود دی .http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

لکه څنګه چې د امنیتي ځواکونو او محلي ټولنو ترمینځ د ټکر په اړه
وویل شو ،دا په ځانګړې توګه مهمه ده چې پدې اړه په کافي اندازه
ټولنیز ساتونکي اهتمامات او وضاحت په پام کې ونیول شي چې د
هرې بدچلندۍ په صورت کې به څنګه امنیتي ځواکونه مسول وګڼل
شي .په نړیواله کچه بیشماره بیلګې موجود چې پدې برخه کې دغلطۍ
شونتیاوې ښيي .د بیلګې په توګه ،په شمالي ترکیې د  BPلخوا د
باکو -تیبلسي -شیهان پایپ الین رغولو په ترڅ کې محلي ټولنې
شکایت درلودې چې محلي امنیتي ځواکونه کله چې دوی د سمې تادیې
غوښتنه کوي له دوی سره بدچلن کوي 109،او په پیرو کې د مسوکان
په وړاندې اعتراض کوونکو ویل چې د پیرو پولیسو لخوا ځورول
110
شوي او د جنسي تیریو سره مخ شویدي.
په افغانستان کې د کابینې یو فرمان چې د  ۲۰۱۲کال په می کې خپور
شوی ؤ داسې وايي چې امنیتي ځواکونه د  " ۸۳غیرقانوني کانونو"
واک په الس کې نیولي اوتړلي دي او اوس دا ټول د شرکتونو
مجموعې ته سپارل کیږي ترڅو دعینک پروژې لپاره د انرژي
زیرمې چمتوکړي 111.داسې کړنې ددې المل ګرځي چې غیررسمي
کان کیندونکي خپل د ژوند وسایل له السه ورکړي او په بالقوه ډول د
ټولنې او امنیتي ځواکونو ترمینځ ټکر رامینځته کړي او په پای کې
کیدای شي جدي ستونزې والړې کړي.
د امنیت او بشري حقونو په اړه د اختیاري اصولو په موثرډول عملي
کول ددې خطرونو په کمولو کې مهم ګام ګڼل کیږي .دا اصول د کان
کیندنې شرکتونو ته الرښوونه کوي چې څنګه د امنیتي ځواکونو سره
چلند وکړي او د بشري حقونو ناوړه کارونې په اړه څنکه ځواب
ووایي x.په هرصورت ،دا اصول همدومره ارزښت لري لکه چې
ددوی پلي کول یې لري ،او دا په خپل وارسره د دولت ظرفیت او
واک پورې اړه لري .د دې اصولو اغیزمنتیالپاره ،دا اړینه ده چې
قراردادي ژمنتیاوې د عملي کولوله منل شوی او خپور شوی
بهیرسره تعقیب شي او وروسته بیا بشپړرپوټ ورکول ،خپلواک

تصدیق او ارزونه ترسره شي .پرته له دې څخه یاد شوي اصولو ته
دژمنتیا ښکاره کول بې مفهومه بریښي ،دلیل یې داده چې د شرکتونو
مجموعه د اختیاري اصولو په بهیرکې رسمي برخه نلري ځکه نو
کیدای شي پدې ځای کې دې اصولو ته له سره پاملرنه ونه شي.
همدا رنګه اړینه ده چې د امنیتي ځواکونو یا اورپکو لخوا چې د
بودیجې ترالسه کولو په موخه مرستندویه الرې تړل کیږي ،په
وړاندې یې ساتونکي اهتمامات ونیول شي .د  DRCپه ختیځ کې ،د
کانګو پوځیانو او اورپکو ډلو د کان کیندنې سیمې کنټرول کولو له
الرې غیرقانوني ګټې ترالسه کولې چې وروسته بیا دا ګټې یې د خپلو
شخصي موخو یاهم د اورپکو څخه د مالتړلپاره کاروله .دوی دا پیسې
د کان پرسیمې یا ترانزیټي الرې څخه دمالیې ترالسه کولو ،یا په
112
مستقیم ډول د منرالونو سوداګري په الره اچولو سره ترالسه کولې.
اوسمهال له هغو شرکتونو څخه چې د  DRCڅخه منرال ترالسه
کوي غوښتل شوي دي چې ددې ډاډ ورکولولپاره مناسب ګامونه
پورته کړي چې ددوی منرال پیرودنې د شخړې یاهم بشري حقونو
y
ناوړه کارونې سره مرسته نه کوي.
د افغانستان په شرایطو کې پداسې حال کې چې شخړه روانه ده او
کانونه په دودیزه توګه د اورپکو لپاره د مرستې په چمتوکولو کې
مهمې ونډې درلودې 113،د شرکتونو لخوا مناسب ګامونه پورته کول
ډیر مهم بلل کیږي OECD .د مناسبو ګامونوچیک کولو او ارزونې
لپاره داسې معیارونه ټاکلي دي چې که چیرې د هغو شرکتونو لخوا
چې په کړکیچن او خطرناکو سیمو کې عملیات کوي پلي شي دا ډاډ
به ورکړي چې ددوی کارونه د تاوتریخوالي یا بشري حقونو په
ناوړه کارونه کې ونډه نه اخلي 114.د شرکتونو لخوا د OECD
الرښود منل او پلي کول له دوی سره مرسته کوي ترڅو په
یوستونزمن چاپیریال کې خپل شهرت خوندي وساتي او دا پخپل وار
سره دا ارزښت لري چې راتلونکي پروژې او په پای کې ددوی
مارکیټ خوندي ساتي.

یو سړی چې وینه ترې بهیدله د
کانګو دولت پوځیانو لخوا
زولنو سره تړل شوی ؤ د
شمالي کیوو په یو چیک ځای
کې د عسکرو لخوا ونیول شو.
په پيل کې د مناسبو ګامونو
پورته کول له شرکتونو سره
مرسته کوي ترڅو د بشري
حقونوناوړه کارونې خطرات
په ګوته او مخنیوی وکړي ،او
دا ډاډ ورکړي چې د کان
کیندنې فعالیتونه لکه څنګه چې
په ختیځه کانګو کې وه ،په
تاوتریخوالي یا ناوړه کارونه
کې ونډه نلري.
(اعتبار :کیټ هولټ).

 :xد امنیت او بشري حقونو د اختیاري اصولو ،او ددوی د پیاوړي کولو لپاره د اړینوګامونو په هکله تفصیلي تجزیه کولی شﺉ په ۲۰۰۷کال کې د Global Witnessپه رپوټ کې وګورﺉ’ ،تیل او کان کیندنه په سختوسیموکې‘ .پدې ویبپاڼه
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دا هم مهمه خبره ده چې د کان کیندنې پروژوپه امنیتي اهتماماتو کې د
پوځیانو له ګډون څخه ډډه وشي .که چیرې د  MPUپه کاري ډله کې
پوځیانو ته ونډه ورکړشي دا به د کان کیندنې سیمه او ټولنې د اورپکو
بریدونو له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ کړي .ددې پرځای ،ښايي
چې د  MPUکاري ډلې لپاره د افغان ملي پولیس ځانګړې روزل
شوي څانګې څخه کارواخیستل شي کوم چې د افغانستان مدني او
جنايي قانون په اساس د ځواک کارونې په وړاندې بشپړ مسولیت
لري.

د امنیت په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

د عینک پروژې امنیتي هوکړه لیک خپور کړي.

•

د ټولو هغه شرکتونو دمالکیت ګټه خپورکړي چې د عینک
پروژې په اړه قراردادونه ورسره السلیک شوي دي.

•

د امنیت اوبشري حقونو اختیاري اصولو پلي کولو په اړه د
بشپړ رپوټ ورکولو له شرایطو سره هوکړه وکړي.

•

ددې لپاره چې ډاډ ورکړي چې د شرکت عملیاتونه د بشري
حقونو تاوتریخوالي او شخړو سره مرسته نکوي ،هوکړه وکړي
چې د  OECDلخوا د مناسبو ګامونو ټاکل شوي معیارونو په
اساس مناسب اقدامات ترسره کوي.

په استخراجي سکټور کې  GIRoAالندې ګامونه واخلي:

•

د کان کیندونکي شرکتونو څخه غوښتنه وکړي چې د بشري
حقونو اوامنیت اختیاري اصول ومني ،او د رپوټ ورکولو بشپړ
شرایط پلي کړي ،اوددې لپاره چې ډاډ ورکړي چې ددوی
عملیاتونه د بشري حقونو تاوتریخوالي او شخړو کې ونډه نه
اخلي د  OECDلخوا د مناسبوګامونو لپاره ټاکل شوي
معیارونو په اساس وړاقدامات ترسره کړي.

•

دا ډاډ ورکړي چې د کان کیندنې سیمو د امنیت لپاره امنیتي
ځواکونه د افغان ملي پولیسو ځانګړي روزل شوي څانګو
څخه ګومارل شوي دي ،او پوځ ته کومه ونډه نه ده
ورکړشوی.

•

دا څرګنده کړي چې څنګه د ناوړه کارونو په وړاندې امنیتي
ځواکونه پړ ګڼل کیږي ،او لږترلږه ،هغه کسانو چې د قانون
ماتولو په جرم نیول شوي ترڅارنې الندې نیول کیږي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د کان کیندنې سیمې امنیتي ځواکونو دروزنې او څارنې لپاره ،او
د دې ځواکونو په وړاندې شکایتونوته د رسیدنې او پلټنې په
موخه مالتړ چمتوکړي.
د  GIRoAاو د پارلمان ،مدني ټولنې ،او رسنیو په ګډون د
څارونکي ادارو څخه مالتړ وکړي ترڅو پربشري حقونوباندې
ناوړه اغیزې په نښه او مناسب ساتونکي اقدامات ترسره
کړي.
د افغانستان پرمختیاسره د مرستې لپاره د ګډې څارنې او
ارزونې چوکاټ په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ناوړه
کارونو په وړاندې ساتونکي اقداماتو ته ځای ورکړي.

•

د کان کیندنې ټول روان او راتلونکو پروژو په هکله د امنیتي
اهتماماتو جزییات خپور کړي.

•

د ټولوهغوشرکتونو په اړه دمالکیت ګټې جزییات خپور کړي چې
د استخراجي سکټور په اړه ورسره قرارداد السلیک شوی وي.

•

•

د استخراجي عملیاتونو په ترڅ او ګرد چاپيرو ټولنو کې د
پیښیدونکي تاوتریخوالي د پيل ،سرچینې او شدت ټاکلو او په
منظمه توګه خپرولو لپاره داسې یو میکانیزم چمتو کړي چې د
یو خپلواک او د اعتباروړ دریمې ډلې لخوا وڅارل شي.

•

•

هغوناوړه کارونو او شکایتونو ته د رسیدنې او پلټنې لپاره چې
د کان په چاپيرکې د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي ،داسې
سیسټمونه جوړ کړي چې د خپلواک او د اعتباروړ دریمې ډلې
لخوا وڅارل شي.

 :yد ۲۰۱۲کال په فبروري کې ،د  DRCحکومت یو قانون تصویب کړچې له امله یې د کان کیندنې او منرال سوداګرو شرکتونو څخه چې په هیوادکې په کاربوخت ؤغوښتنه کوله ترڅود مناسبوګامونو لپاره د OECDله معیارونو څخه
پیروي وکړي .اووروسته بیا د ۲۰۱۲کال په می کې دوه شرکتونه د مناسبو معیارونو له پلي کولو څخه د پاتې راتلو په جرم وځنډول شول.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 .6د چاپيریال ساتونکي اهتمامات
وروسته برخه پرچاپيریال باندې د عینک پروژې بالقوه اغیزې
ښيي ،او دې ته اشاره کوي چې څنګه د چاپيریال کلنۍ ارزونې ،د
کان کیندنې میتود په غوره کولو کې د خلکو ګډون کول ،او د فاضله
موادو ځای پځای کول اوتړلو ته ورته معیارونو په کارولو سره دا
اغیزې کمیدای شي .همدارنګه د کانونو وزارت ونډه د چاپيریال
تنظیموونکی او د عینک پروژې پرمخ بیونکي په توګه ترپوښتنې
الندې ده.

د کلونو تاوتریخوالي او پرته له ادارې څخه د زیرمود استخراج له
امله د افغانستان چاپیریال په شدیده توګه ککړ شوې ده ،لکه د
ځمکې اوبه کموالې او ککړتیا ،د خاورې ککړتیا ،د هوا ککړتیا او د
ځنګلي حیواناتو له مینځه تلل .تر ۲۰۰۳کاله پورې د ملګروملتونو
محیطي پروګرام د افغان "محیطي کډواالنو" په اړه رپوټ ورکوله ـــ
هغه خلک چې د اوږدمهال لپاره د اوبو نشتون یا د ځنګل له السه
ورکولو یا ځنګلي سیمې له مینځته تلوله امله کډه کولو ته اړایستل
شوي دي ــ او دا چې کیدای شي دا ستونزه د نادرو زیرمو په سر نوو
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تاوتریخوالو ته لمن ووهي.
کان کیندنه د اوبو ،خاورې او هوا پرکیفیت ،د څارویو ،ماهیانو
ژوځای ،دټکان او شور جوړولو ،او زهرجنو موادو خورولو له امله
دې خوځښتونو ته وده ورکوي .دا پایلې کولی شي ترلرې ځایونو
ورسیږي او کیدای شي دا پخپله د تاوتریخوالي سرچینه جوړه شي .د
مثال په ډول ،په سیرا لیون کې د کان کیندنې سیمې ټولنې د محیطي
ناوړه اغیزې په سر خپلې اندیښنې ښکاره کړې ،چې په هوا کې د
روغتیا خرابوونکي ذرو څخه د کښت او اوبو زیرمو خرابولو پورې
پکې شاملې وې 116.په  ۲۰۰۷کال کې دا اندیښنې د عاموخلکو

دمظاهرې المل شوې ،چې په ترڅ کې یې دوه اعتراض کوونکي
ووژل شو ،او ځینې نور روغتون کې بستري شول .او په پایله کې د
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کان کیندنې عملیاتونه وځنډول شول.
د عینک پروژې اندازه او ځای ته په نظرکولو سره ویلی شو چې ډیر
جدي محیطي پایلې به ولري .د مسو کان کیندنې عملیاتونه ډیرې
زیاتې اوبه کاروي او د کان لپاره د اوبو چمتو کولو په لړ کې به د
کان کیندنې کارکوونکي او تړلي ټولنې د اوبو له ستونزو سره مخ شي
په خاصه بیا د لوګراو کابل په والیتونو کې (چې دکان کیندنې سیمې
پکې غزیدلې دي 118) .د اوبو رسول سیستم ککړوالی هغه بالقوه
خطر دی چې د کانونو په برخه کې فعالیتونه یې رامنځ ته کوالی شي.
په خپل وار سره به ،دغه کار د کرهنې سکتور په برخه کې مسلسلې
اغیزې پریباسي چې په روان حالت کې  %60افغانان په دغه برخه
کې په کار بوخت دي 119.همدارنګه د کابل ښار لپاره هم بالقوه
څانګې شته دي ،چیرته چې د نفوسو له چټکې ودې سره د اوبو پر
سرچینو فشار ډیر زیات دی او همداراز وچکالي د ستونزو د یوعامل
په توګه پیژندل کیږي ،چې له امله یې ډیرې څاګانې ککړشوي ،وچې
شوي یا هم د کارونې وړندي ،او په پایله کې پاکو اوبو ته د السرسۍ
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کچه کمه شویده.
په لڼډه که ووایو ،د چاپیریال ساتنې په برخه کې د کانونو د برخې
فعالیتونه د راتلونکي اقتصادي ودې په تړاو کوالی شي مستقیمي
اغیزې ولري ،همداراز پاکو اوبو او ځمکو ته په الس رسي کې هم
خپلي اغیزې لري.

په کابل کې افغان سړی له یو
ککړ سیند څخه تیریږي .د
تاوتریخوالو کلونو او د اوبو
د سرچینو د استخراج ناسمه
ادارې د افغانستان د چاپیریال
ساتني په برخه کې له مخې
خپلې اغیزې درلودلي دي .د
استخراج د سیکټور له ودې
سره ،د ال زیاتو زیانونو د
کمولو لپاره باید محافظتي
اقدامات تر الس الندې ونیول
شي.
(اعتبار:
.)AP/Press Association

Envoironmental Safeguards

یوه کوچۍ پیغله رمه پیایي .سره له دې چې د
کانونو برخه په سمه توګه اداره کیږي ،په
چاپیریال ساتنې به یې اغیزي اوږد مهاله وي ،
اغیزمنې شوې ځمکې ،اوبه ،د ژوند اړتیاوې او د
ماهي نیولو په کار مصروفیت هغه څه دي چې
ډیری افغانان د خپل ژوند د پر مخ بیولو لپاره
پرې تکیه کوي.
(اعتبار :یان م .ټیري /مبتکر عوام).

له چاپیریال څخه څوک مراقبت کوي؟
د کانونو د قانون پربنسټ ( په دواړه  2005او  2010کال کې) ،د
کانونو وزارت په دې مکلف دی چې د عینک په پروژه کې د
چاپیریال ساتنې د مسولیتونو پلټنه او تصویب یې کړي .دا کار د
چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ( )NEPAپه مقرراتو کې یو ډول
تداخل په ګوته کوي ،چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر
بنا د لومړني ادارې په سترګه ورته کتل کیږي .د نړیوال بانک په
وینا د کانونو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا کار داسې
حل کړی چې " د کانونو وزارت به لومړنی مسولیت په غاړه لري
چې [ د عینک ] د قرارداد اداره په غاړه واخلي او همداراز به د
کانونو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هوکړه وکړي
چې هغو ته په تړلو مسولیتونو کې یوې موافقې ته ورسیږي او د
عینک د کان د مسایلو په هغو اغیزو چې په چاپیریال ساتنې او
ټولنیزو برخو کې یې غورځوي نظارت وکړي" .له دې کبله چې دا د
پروژې په تنظیمونکې چوکاټ کې یو بدلون دی ،دا خبره مهمه ده
چې دا هوکړې دې د کانونو وزارت په ویبپاڼه کې خپرې شي ( چې
تراوسه یې د استخراجي سکټورپه اړوند ټول قوانین ،پالیسۍ او
مقررات دټولو جزییاتو سره خپاره کړيدي).
ددې کار پایلې هم باید په پام کې ونیول شي چې د استخراجي برخې
محیطي مسایلو لومړۍ مسولیت د کانونو وزارت پراوږه اچول کیږي.
دغه حرکت کیدی شي د منافعو د تکړ داسې یوه صحنه رامنځ ته
کړي چې پروژې په تړاو یې د وزارت نورې برخې لري ( ددې
ضرورت پر مبنا چې پروژه باید پر مخ بوتلل شي) ،همداراز د
وزارت دننه د ظرفیتونو د مسایلو د موجودیت خبره هم مطرح ده
چې د داسې یوې سترې او پیچلې پروژې د پلټنې او ارزونې لپاره
موافقت کیدی شي او که نه  .له دې کبله چې د چاپیریال ساتنې ملي
اداره به د هغو چاپیریال ته اړوندو برخو مسولیت په غاړه لري چې د
کانونو له کار سره نه دي تړلې ،د کار ددې ډول جال کولو ګټه به دا
وي چې دوه عامه ادارې به موجودې وي چې د چاپیریال ساتني د
اغیزو ملي انتظامات برابروي .دا کار د تګالرې اوستراتیژۍ په
برخه کې هم د نه پیوستون خطر پیداکوي چې په خپل وار به په اوږد
مهال کې ریښتیني ستونزې راوالړې کړي.
د مسولیتونو بیلول کوالی شي د پروژې په تړاو د چاپیریال ساتنې د
قانون د پلې کولو په برخه کې جدي ستونزي وزیږوي .د چاپیریال
ساتنې د  ۱۶بند پر بنسټ ،د چاپیریال ساتنې ملي اداره کوالی شي د
غوښتل شویو جوازونو په برخه کې د رد ځواب ورکړي که چیرته

وموندل شي چې پروژه به " د پام وړ ناوړه اغیزې ولري" او یا که
ثابته شوه چې د خطرونو د لږولو وړاندیز شوي اقدامات ناکافي
دي 123.د چاپیریال ساتنې ملي اداره همداراز واک لري چې د
شرایطو د نه تطبیق له کبله ورکړل شوی جواز لغو کړي .د چاپیریال
ساتنې په تړاو مهم ساتونکي اقدامات دي خو د دې ټولو اړتیا دا ده
چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د قانون تر سیوري
الندې وکارول شي .که چیرته د کانونو وزارت د عینک د پروژې د
چاپیریال ساتني د برخې مسولیتونه په غاړه اخلي ،نو آیا د دې وړتیا
به ولري ( او آیا اراده لري) چې د غه وړتیا په عملي ډګرکې پلي
کړي؟ همدارنګه ،کومه اداره به د چاپیریال ساتنې د قانونو د پلې
کولو مسولیت په غاړه واخلي (پدې کې د عامه وګړو د برخه اخیستنې
مهم شرایط هم شامل دي)؟ او آیا ددې خطر هم شتون لري چې د
ادارې د مقرراتو بدلون به تشه رامنځ ته کړي؟
دا مهمه ده چې و موندل شي چې محافظتي ګامونه په خپل ځای دي
تر څو د منافعو د ټکړ څخه چې د کانونود وزارت دننه رامنځ ته
کیږي ساتنه وکړي ،چې په هغه کې د نظارت میکانیزمونه هم شامل
دي ،او دا مسله چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د کانونو د
وزارت تر منځ روښانه ،راڼه ،او کارنده تګالرې شته چې د همغږۍ
د رامنځ ته کولو په موخه کار ترې واخیستل شي؟ د ادارې د
مسولیت هیڅ بدلون ددې معنې نه ورکوې چې په قانون کې د
چاپیریال ساتنې په موخه انتظامات له نظره غورځول کیږي او یا د
اقتصادي فشارونو له کبله بدلون مومې.

محیطي ژمنې
د عنیک قرارداد دا اړتیاپه نښه کوي چې محیطي او ټولنیزې ناوړه
اغیزې د شرکتونو مجموعې لخوا په پراخو ژمنو کې ښکاره شي.
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د دریم بند پر بنسټ " ،ټول عملیات او فعالیتونه چې د کانونو د
کیندنې د دغه قرارداد پربنسټ مطرح شویدي باید د چاپیریال ساتنې
او بیاجوړونو له پالنونو سره په موافقت کې وي چې د کانونو د
وزارت له لوري باید د کار له پيلو کولو څخه وړاندې تصویب کړل
شي ۱۵ .بند غوښتنه کوي چې د چاپیریال په برخه کې د اغیزو
ارزونه باید د دولت له لوري پر مخ بوتلل شي" د شرکتونو مجموعې
د کانونو وزارت ته پراخه ژمنه سپارلې ده چې د محیطي ساتنې په
برخه کې به پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان عملي کیدو
وړمحیطي قانون او مقررات او د ټولنیزساتنې الرښودونه او پالیسۍ،
همدارنګه د نړیوال بانک ټول محیطي او ټولنیزساتونکي اهتماماتو
پالیسۍ ،او د ایکواټور اصول په بشپړ ډول پلي کړي " . . .له دې نه
عالوه ،دواړو غاړو هوکړه کړي چې "د افغانستان له چاپیریال او
خلکو د ساتنې لپاره به له پیاوړو عملي کیدونکو معیارونوپیروي
وکړي".
حال دا چې په دې برخه کې هیڅ داسې غوښتنې نشته چې د قرارداد
پر بنسټ دې د چاپیریال د ارزونې د نوې کولو په تړاو شوې وي
چې د پروژې له پرمختګ سره به رامنځ ته کیږي .د عینک د قرارداد
د کچې له روښانه کولو سره او د دې واقعیت له څرګندیدو چې د
استخراج کار به کلونه کلونه دوام کوي ،دا په ځانګړې توګه مهمه ده
چې د چاپیریال په تړاو اغیزې دي په دوامداره توګه تر کتنې الندې
ونیول شي .له دې کار سره به ناوړه اغیزې په خپل وخت وپیژندل
شي او هر څومره ژر چې ممکنه وي د حل الرې به ورته ولټول
شي .د چاپیریال د برخي کلنۍ پلټنې به له دوره اې خپلواکو پلټنو او
څارنو سره یوځای دغه ستونزې ورښانه کړي .له السه وتل هم هغه
شرایط دي چې د کانونو د کارونو شاته اچولو ته الر هواره کوي چې
د چاپیریال د ناوړه اغیزو سبب ګرځي یا هغه ټولې ټګالرې چې د

د کنیکوټ بینګم د درې د کان
له فضا څخه اخیستل شوی
انځور .د متحده ایاالتو په اوتا
کې د سالټ لک ښارته نږدې،
د مسو هغه کان دی چې اوپن
– پټ ورته ویل کیږي .اوپن
– پټ هغه کانونه دي چې په
هغه کې د سطحي موادو د ګڼو
طبقاتو لري کول شامل دي تر
څو معدن ته السرسی وموندل
شي (چې دغه کارډیر وزن
لري) ،په معموله توګه دغه
کارته د سترو مشینریو لکه
ډامټرک او بلدوزرونو اړتیا
لیدل کیږي .له دې کبله چې په
دغه حالت کې زیرمې په کافي
اندازه ژورې دي ،په اوپن –
پټ کانونو کې معموآل اوبه له
کاریدونکې الرې بهر پمپیږي،
تر څو د کان کیندلو ته الره

هواره شي 126.د کان کیندنې
دغه ډول د چاپیریال له اړخه
ډیر ورانوونکی دي ،له دې
کبله دا ډیره مهمه ده چې
تصمیم ونیول شي چې آیا دا په
ريښتیا هم تر ټولو غوره الر
ده ،که داسې وي نو د هغو د
چاپیریال له اړخه اغیزې باید
ټیټې کچې ته را ورسول شي.
(اعتبار :سټاک سلوشن).

عملیاتو پر مخ بیولو ته د چاپیریال په برخه کې د اغیزو د
بیاجوړونې لپاره اخیستل کیږي هم پکې مطرح کیږي.
په الیبریا کې ،په  ۲۰۰۹کال کې د چینا – یونین له شرکت سره د
اوسپنې د کان قرارداد د چاپیریال په برخه کې یوه کلنۍ پلټنه هم په
ځان کې لري ،همداراز د دغه قرارداد په بنا د چاپیریال په برخه کې
د اغیزو ارزونه په منظمه توګه نوي کول هم پکې شامل دي او د
چاپیریال په تړاو د پالنونو د ادارې او په دوره اې توګه د حکومت د
چاپیریال ساتنې څارنې هم راغلې دي .په دې قرارداد کې برسیره
پردې د عملیاتو ځڼډولو ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شویده
چې د چاپیریال د ادارې پالن ته د منلو وړ نه وي .یا د چاپیریال د
بیاجوړونو د پیاوړې کولو لپاره د عملي ډګر برابرول هم باید په پام
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کې وي.

د پروژې پالنونه او سیمه ایزه ښکیلتیا
د کانونو وزارت هغه لومړنی مثبت ګام اخیستی دی چې له مخې به
ېې د پروژې د پالنونو په اړه بنسټیز معلومات او د کانونو د کیندلو په
برخه کې بالقوه اغیزې خپراوې ته چمتو شي 125.پهرصورت ،د
نړیوالو معیاراتو او د افغانستان د چاپیریال د قانون پر خالف ،د
قرارداد د غوښتنو په برخه کې داسې څه نشته چې اغیزمن کیدونکي
کسان د چاپیریال له برخې سره د تړلو زیانونو د رابرسیره کولو په
برخه کې د تصمیم نیونې او پیژندنې په مسله کې ونډه ومومي.

Envoironmental Safeguards

د عینک کان له دوو زونونو څخه جوړ دی ،له هغې جملې یوزون باید
د اوپن پټ په ډول وکیندل شي ،او دوهم زون باید تر ځمکې الندې ،د
سمڅو د عملیاتو په کچه تر کار الندې ونیول شي 127.د وزارت د
رپوټ پر بنسټ ،تر ټولو ستره متوقع ټولینزه اغیزه به دا وي چې د
 60میلیون ټڼو په اندازه به اضافي تیږي او تر 9.7میلیون ټنو په
شاوخوا به ډیری وروستاړي ( چې د کانونو د پاته شونو یو بل ډول
بلل شوی دی) هر کال د کانونو د عملیاتو په ترڅ کې رامینځته
شي 128.د دغو اضافي موادو د سمبالولو په موخه ،په کار ده چې ’ د
وروستاړو ذخیره‘ ( د اضافي موادو لپاره زیرمه) ته پراختیا ورکړل
شي.
د وروستاړو د زیرمې جوړول د دغو اضافي موادو د سمبالولو لپاره
له ګڼو انتخابونو یوه ده او دا مهمه نده چې دې ته د یوه تر ټولو غوره
چاپیریال ته تړلې انتخاب په سترګه وکتل شي .د افغانستان د قوانینو
او نړیوالو معیاراتو پر خالف ،وزارت تر اوسه هغه جزییات ندي
خپاره کړي چې د کانونو د کیندلو د میتودونو په برخه کې څنګه
تصمیم ونیول شي ( د بیلګې په توګه اوپن پټ د یوي برخې او

ترځمکه الندې عملیات د بلې برخې لپاره) همداراز د اضافي موادو د
ځای پر ځای کولو ټاکنه هم نده شوې او نه هم داسې تر سترګو کیږي
چې د دغه تصمیم په اړه به د عامو خلکو ښکیلول او سالمشورې په
پام کې ونیول شي.
له دې سره په توپیرکې ،داسې معلومیږي چې یو ال پرانیستی اقدام به
د هغه تصمیم په اړه نیول کیږي چې د وروستاړو د زیرمې د موقعیت
د ټاکلو په تړاو دی .د هغو دوو بالقوه ساحاتو جزییات چې د عملي
شونیتاوو د مطالعاتو له لوري شمولیت کې د نیولو لپاره تصویب
شویدي ،خپرولو ته وړاندي شوي او له هغو سره یو ځای یې د ټاکنو
دالیل هم راوړل شویدي .په سیمه کې د زلزلي د خطراتو مطالعه؛ په
میشتو وګړو د زیانونو د کچې ممکنه حد ته راټیټول؛ د تاریخې
مجسمو له پیژندل شویو پیښو څخه خالص الس درلودل 129.د کانونو
د وزارت په وینا ،د ټولنیزو اغیزو په تړاو یوه ارزولو سرته رسیدلې
ده ،چې په هغه کې د میشتو وګړو په سیمو کې هغه سروې ګانې هم
شاملې دي په کومو کې چې داسې مالحظات روان دي چې له وزارت
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سره به د غوره ساحاتو په ټاکنه کې مرسته کوالی شي.

 8چوکاټ :د عاموخلکو ګډون –افغان او نړیوال قانون
د افغانستان د چاپیریال قانون ۲۰۰۷
 ۱۹ماده

اغیزمن شوي کسان کوالی شي خپل نظریات د وړاندې شوې پروژې په تړاو روښانه کړي ،همداراز د پالن ،پالیسۍ یا فعالیتونو په اړه،
لومړنۍ ارزونې ،د چاپیریال د اغیزو اظهارات ،د نظریاتو وروستۍ څرګندونې ،او ټیټې کچې ته زیانونود راوستلو د هر اړخیزه پالن
په اړه د دغه پروژې ،پالن ،فعالیتونو او پالیسۍ په اړه خپل دالیل ووایي .وړاندیز کوونکي باید د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا
روښانه کړي چې اغیزمنشوی کس له معني ډک فرصتونه لري تر څو په خپلواکه توګه په عامه مجالسو کې د سال مشورو ورکولو او
ګډون کولو له الرې د یوه زماني چوکاټ پر بنسټ د دغو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کړي.
د وړاندیز شوې پروژې په تړاو ،د هغو د پالن پالیسۍ او فعالیتونو په اړه چې په احتمالي توګه به پر چاپیریال په لویه کچه د پام وړ
ناوړه اغیزې ولري ،اغیزمن شوي کس ته باید دا فرصت په الس ورکړل شي ترڅو وکوالی شي په دې برخه کې خپله وڼډه سر ته
ورسوي . . .دا کار باید د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او اړوند ادارو له لوري سرته ورسول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته اړینه ده تر څو تر هغه مهاله د جواز د غوښتونکو په اړه پریکړه ونکړي څو وړاندیز کوونکي د
چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رضایت لپاره دا نه وي روښانه کړي چې وړاندیز کوونکي د اسنادو کاپي اغیزمنو کیدونکو کسانو باندې
ویشلي ده او عام وګړي یې پر دې خبر کړي چې اسناد به د اعالنولو له الرې بیا کتنې ته هغوی ته په الس ورکړي .همداراز باید دوی
څرګنده کړي چې د دوي د پالن مطابق د څارنې په موخه د دغو اسنادو یو کاپي ټولو ته الس ته ورغلې ده ،او باالخره دا چې د عامه
نظرپوښتنو په پایله کې دوی دغه ټولې الس ته راوړنې یادداشت کړي دي. . .
د ریو اعالمــــــــیه

z

 ۱۰اصل

له چاپیریال سره تړلې مسلې هغه مهال په مناسبه توګه دحل الری موندالی شي چې په اړوندو مسایلو کې ښکیل ټول اندیښمن اتباع پکې
برخه واخیستالی شي .د ټول هیواد په کچه ،هر وګړی باید په مناسبه توګه له چاپیریال سره په تړلو مسایلوکې معلوماتو ته سمه الس
رسي ولري ،چې د عامه امورو چارواکو له خوا تر اجرا الندې نیول کیږي ،په هغو کې په ټولنه کې د زیانمنونکو موادو او فعالیتونو په
اړه معلومات هم شامل دي .همداراز د تصامیمو د نیولوپه پروسو کې د هغو لپاره د د فرصتونو مساعدول هم باید تر نظرالندې دي.
دولتونه باید په پراخه کچه د معلوماتو الس رسي ته د عامه پوهاوې د آسانتیاوو برابرولو ،تشویق او برخه اخیستلو زمینه برابره کړي .د
اداري او قضایي اقداماتو په تړاو د اغیزمنې الس رسۍ لپاره د اصالحاتو او سمونو په تړاو باید ګامونه پورته شي.

:z

د ۱۹۹۲کال په جون کې د چاپیریال او پراختیاپه هکله دیوکانفرانس په ترڅ کې چې دملګروملتونولخوا په ریودوجنیروکې جوړشوی ؤ دریو اعالمیه د ۱۷۸هیوادونو لخواومنل شو.
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د پروژې د اندازې او د پروژې سره په نږدې سیمو کې چاپیریال ته
د بالقوه اغیزو د توضیح په موخه ،دا هغه مسایل دي چې باید په
پرانیستې توګه رابرسیره شي او په مناسبه توګه عامه ښکیلتیا پکې
په نظر کې وي .د دې کار د حاصلولو لپاره ،ګامونه باید د چاپیریال
په تړاو اسنادو کې د په یو ځانګړې شوې عامه سیمه کې خپراوي
ته وړاندې شي ( لکه د کانونو د وزارت ویبپاڼه) ،په هغه کې باید د
لیکلو تبصرو لپاره یوه دوره او د عامه شکایاتو اوریدل هم شامل
وي چې د موضوع په تړاو عامه څرګندونې برابرې کړي.
په پراخ نظرکه وکتل شي ،تر دې مهاله ډیر محدود معلومات په الس
کې دي چې له چاپیریال سره تړلې د پروژې بالقوه اغیزې په ګوته
کړي ،نه هم په دې اړه کار شوی چې دا مسله څنګه حل الره ومومي.
د چاپیریال ارزونه یو کلیدي استناد دی .دغه کار به د پروژې هغه
زیانونه چې د چاپیریال په برخه کې یې لري تنظیم کړي .دا خبره
مهمه ده څو جوته شي ،چې د ټولنې او عامه وګړو پوره ښکیلتیا په
پام کې نیول شویده ،له دې سره به دا هم معلومه شي چې دا مسله
څومره مناسبه ده او تر کومې کچې امکانات لري .دا ارزونه باید
وروستنۍ پړاو ته له رسیدو سره سم باید خپراوې ته وړاندې شي له
دې سره به یې د خپلواکو اصالحاتو زمینه برابره شي.

له منځنۍ آسیا د کان کیندنو کارتونونه چې سیمه ایزه نارضایتې څرګندوي او د کان کیندلو د
فعالیتونو له کبله چاپیریال ته له راوالړو شویو زیانونو منځ ته راځې .دا به د ټولو ښکیلو
غاړو په ګټه وي چې د افغانستان خلکو ته له هماغه پیل څخه د برخه اخیستلو حق ورکړل
شي ،له دې سره به د ژوندانه پر چاپیریال بالقوه اغیزې د کان کیندنې له پیله وپیژندل شي او
پوهه به پرې الس ته راشي ،او هغه ګامونه به واخیستل شي چې دغه اغیزې په سیمه ایزه او
عمومي توګه جوتې کړای شي .د افغانستان د چاپیریال له ساتنې تر څنګ به دغه ګامونه
وکوالی شي د پروژې په اوږدو کې د شرکت – حکومت – او ځایې وګړو ترمنځ د پام وړ
اړیکې تامین کړي .
(اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲

 9چوکاټ :د پاپا نیو ګینا تجربه
د شرکتونو د مجموعې د لوی سهم لرونکي شرکت  MCCتجربې دا په ګوته کوي چې په پاپا نیو ګیني کې يې د رامو نیکو د نیکلو په کان کې
لري او د چاپیریال په تړاو د کانونو کیندلو هغه خطرونه او سختۍ توضیح کوي چې څنګه د چاپیریال ساتنې په تړاو په پالن شویو عملیاتو کې
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د سیمه ایزو وګړو اعتراضونه اوچتیږي.
د رامو نیکو پروژه هغه مهال په سختیو سرشوه چې سیمه ایزو زمیندارانو د کان کیندلو د شرکت په وړاندې د محکمې فرمان الس ته راوړ ،په هغه
سیمه کې د شرکت د هغه پالن په وړاندې اعتراضات شامل وو چې له مخې یې د کانونو د کیندلو اضافي مواد ’ د سیند په ژورو کې د وروستاړو د
ځایولو پالن ‘ یا( )DSTPته ورلویدل 132.پروژه د حکومت له لورې تصویب شوې وه او د کانونو شرکت ټول غوښتل شوي مجوزات په الس کې
لرل ،خو سیمه ایزو زمیندارانو شکایت درلود چې د  DSTPپه میتود د وروستاړو ځای پر ځای کول به چاپیریال ته تړلي زیانونه ورپیښ کړي ،او
اړینه ده چې ودرول شي.
د پاپا نیو ګیني د سترې محکمې د اقداماتو په ترڅ کې ،الندني موضوعات شامل وو:

•

په پروژه کې د چاپیریال د ارزونې په تړاو د  DSTPپه شمول د خطرونو ارزونه په سمه توګه نه وه شوې؛ او

•

حکومت ژمنه کوي چې د  DSTPپه هکله یوه خپلواکه بیاکتنه وکړي او وړاندې له دې څخه چې دپروژې کارپيل کړي یوه پراخه
133
نظرغوښتنه به ترسره کړي".

محکمې وموندله چې په پروژه کې د  DSTPمیتود د کارولو د چاپیریال د اغیزو په تړاو د شدیدو ناوړه اغیزو احتمال موجود دي ،لکه د یوه لوی
خلیج د چاپیریال پیژندنې د بڼې اړول ،د بحري ژویو لپاره د احتمالي زهري تاثیراتو درلودل او ددې خطر شته والی چې ککړ شوي مواد به نږدې
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ساحل او ښارونو ته ولیږدیږي.
محکمې د پروژې د کارونه د موقتې دریدا حکم ورکړ 135،خو په پای کې وموندل شوه چې باالخره یې د شرکت په خوښه وموندله اوسترې محکمې
وروستۍ اپیل رد کړ 136.سترې محکمې فرمان صادر کړ چې  MCCداسې دالیل درلودل چې باور پرې وشي چې هغو له د کار د جریان له توقف
پرته د  DSTPد پروګرام پر مخ بیولو ته تصویب په الس کې درلود؛ داسې انګیرل کیدل چې د پروژې له پیل سره به دخلکو د معیشت د وسایلو
تړاو د یوه دایمي حکم په نتیجه کې په ناوړې توګه اغیزمنه شي؛ د دغې ستونزې د کابو کولو لپاره حکومت او  MCCدواړو سترې هڅې کړې چې
په یاده شوې پروژه کې د پلټنې د اغیزمن پروتوکول د ځای پر ځای کولو لپاره کارونه سر ته ورسوي 137.په هرحال ،دوی شرکت ته فرمان صادر
کړ چې د ځمکې له خاوندانو سره سال مشورې وکړي او د کان د کیندنو د ټولو مراحلو په ترڅ کې دې په هرو دریو میاشتو کې د اضافي موادو د
ځای پر ځای کولو او وروستاړو د مسایلو په تړاو تازه معلومات خپاره کړي.138
دغو قانوني اقداماتو د پروژې د کارونو په برخه کې اوږدمهاله ځڼډونه رامنځ ته کړل او په منفي توګه یې پروژه په خلکو کې مشهوره کړه 139.د
شرکت لپاره د کان د کیندلو د کار ځڼډ هره ورځ شرکت ته  ۷میلیونه کینا ( چې شاوخوا  3.4میلیونه ډالره کیږي) زیان واړوله 140.دغه قضیه د
سیمه ایزو وګړو د ښکیلتیا ضرورت په ډاګه کوي تر څو پر چاپیریال اغیزې په ګوته کړي او هغه حاالت توضیح کړي چې حکومت او شرکت
دواړه یې په لټه کې دي چې په افغانستان کې ورڅخه مخنیوی وشي.

 :aaد رامو نیکو پروژه مادانګ ته نږدې په پاپونیوګینه کې د نیکلو او کوبالت یو کان دی چې ۱.۵میلیارډه ډالرارزښت لري .ددې پروژې  ٪۸۵سهمیه د  MCCرامولمیټډ پورې تړلې ده او په مجموع کې د  MCC-JJJکان کیندنې شرکت
پورې اړه لري چې  MCCهم پکې شاملیږي .رامونیکو منجمنټ ()MCCلمټډ د ټولوګډو سهمیه لرونکو په ټاکلو کې د پروژې د مدیرپه توګه دنده ترسره کوي MCC .رامولمیټډ دپروژې ٪۸۵سهم لري او د پروژې د مدیرپه توګه کارکوي.
 MCCرامولمیټډ په مجموعي ډول د  MCC-JJJکان کیندنې شرکت پورې اړه لري چې  MCCیې په سهم لرونکو کې شامله ده.

Envoironmental Safeguards

د پروژې تړل او له تړلو څخه وروسته
په ډیرو حاالتو کې ،د کانونو تر ټولو سختې او اوږدمهاله اغیزې
هلته عملي بڼه غوره کوي چې د کانونو عملیات پای ته رسیدلي وي.
که د اضافي تیږو کوټې او نورو پاته شوې موادو د انبارونو لپاره چې
د اوپن پټ د کارولو په پایله کې الس ته راځي په مناسبه توګه حل
الرې و نه موندل شي ،دوی کوالی شي د ککړو زهري اوبو د
خپریدلو سبب شي ،دا کار کوالی شي د لسیزو او حتي پیړیو لپاره د
اوبورسولو سیسټم ته سخت زیانونه ورواړوي .په هر صورت ،یوه
مفصله ،کارنده او په سمه توګه تمویل شوی پالن ته اړتیاده ترڅو
عملیات ودرول شي او مخکې له دې چې د کانونو پروژه له تصویب
څخه تیره شي .په ساحاتو کې له سره سمونونو ته الره هواره شي .د
دې کار تنظیم باید وشي چې څنګه چاپیریال کوالی شي په ممکنه لڼډ
مهال کې تر کان کیندلو مخکي حالت ته راګرځیدالی شي ،او د ذهري
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موادو له خپریدلو څنګه کوالی شي په دایمي توګه مخنیوی وشي.
د عینک د قرارداد پر بنسټ ،د شرکتونو له مجموعي غوښتل شویدي
چې د چاپيریال په برخه کې د ادارې یو پالن وړاندې کړي ،په هغه
کې باید د بیاجوړونې او ودریدنې غوښتنې راوستل شوي وي ،دا کار
باید د کانونو د کیندنو له عملیاتو او د تجارتي تولیداتو له پیله مخکې
عملي شي ( د  ۱۵بند (ج) برخه او د  ۱۷بند (ب) برخه) .په داسې
حال کې چې په دې برخه کې ،داسې هیڅ شرایط مطرح شوي ندي
چې د بیاجوړلو او ودرولو په پالنونو کې د ټولنې او عامه وګړو
ښکیلتیا روښانه شوي وي ،په ځانګړې توګه د هغو ستونزمنو مسایلو
په اړه چې معلومات یې روښانه شویدي.
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ودریدلو څخه یو کال د مخه سال مشورې سرته ورسول شي.
کار همدارنګه د پروژې په جریان کې او د پروژې تر تړل کیدو
وروسته د کانونو د شرکت او حکومت د پانګه اچونې په تړاو د اړوند
مسولیتونو تنظیم سرته رسوي ،او دا مسله چې په دغه موده کې د
چاپیریال د ساتنې مدیریت په څه ډول تر سره شوی ارزوي .همداراز
تر تړل کیدو وروسته د یوې پلټونکې کمیټې چمتو کول په غاړه لري
چې د سیمه ایزې ټولنې په سال مشورو به د شرکت له لوري سر ته
رسیږي 143.ښکيلې غاړې باید د ودرولو او بیاجوړولو په پالن کې د
ټولنې برخه اخیستلو ته په یوې روښانه تګالره هوکړې ته
ورسيږي ،همداراز تر تړل کیدو وروسته مرحلې کې د پلټنې په هغو
پروسو چې د موافقتنامې پر مهال ژمنه شوې وه کار شامل دی.

دا

دا خبره هم ډیره مهمه ده چې د تړل کیدو او له تړل کیدو وروسته د
لګښتونو تر پوښښ الندې راوستو لپاره مالي مصونیت په خپل ځای
دی .دغه لګښتونه کیدی شي ډیر زیات وي .د نړیوال بانک ګروپ د
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نفتو ،ګازو او کانونو د پالیسۍ د ادارې په وینا:

"له چاپیریال سره تړلې لګښتونه په یوه لوی رینج کې توضیح
شویدي د بیلګې په توګه دغه لګښتونه د رومانیا په وړو کانونو کې
تر یو میلیون امریکایې ډالرو لږ وي او په جرمني کې د تیږو
دسکرو په کانونو او ورسره تړلو آسانتیاوو کې سلګونو میلیونه
ډالرو ته رسیږي .په ال روښانه ژبه ،د تړل کیدو د لګښتونو رینج به
د لسګونو میلیونو ډالرو په شاوخوا کې پراخ وي".

د وکیالنو د نړیوالې اتحادیې د کان کیندنې د موافقتنامې موډل قرارداد
د هغه وروستي پالن سمبالول چمتو کوي چې پر بنسټ یې باید د
ټولنې له وګړو سره لږ تر لږه د کانونو په ساحه کې د تولیداتو د

له مرکزي آسیا د کانونو په اړه راوړل شوي
کارتونونه څرګندونه کوي چې په کومه کچه
له هماغه پیل څخه دا مسله ډاډمنه شوې وه
چې د ساحاتو بیا سمون او د عملیاتو ودرولو
ته په پالنونو موافقه شویده ،په دې برخه کې
بشپړو مالي ضمانتونو ته د ځای پر ځای کولو
(اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن
ولیټوف .)۲۰۱۲
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

د چاپیریال ساتني په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

ټولې چاپیریال ته تړلې ارزونې خپرې کړي،همداراز د
چاپیریال د ساتنې پالنونه ،د ودرولو او بیاجوړولو پالنونه او
دعینک د پروژې د ټولو هغو رپوټونو خپراوی چې پر چاپیریال
او اوبو د اغیزو په تړاو الس ته راځي شامل دي.

•

د قرارداد پرروښانولواو خپرولو یې موافقه وکړي ،په هغو کې
د کلیدي اسنادو روښانه تعریفونه هم باید شامل وي د بیلګې په
توګه له چاپیریال سره تړلې مسایل او د بیاجوړولو پالنونه تر
څو له پیچلتوب څخه ډډه وشي.

•

دا باید په څرګنده توګه ومنل شي چې له چاپیریال سره تړلې
پلټنې او مطالعې او د چاپیریال د ادارې پالنونه باید د پروژې په
ټوله دوره کې په کلنۍ توګه عملي شي او نوې کولو ته یې
پالنونه موجود وي.

•

د ټولنې او عامو خلکو برخه اخیستنې د عملي کولو په تړاو باید
ګامونه پورته کړای شي ،ترڅو هغه بالقوه اغیزي چې پر
چاپیریال پریوتی شي را برسیره شي ،له چاپیریال سره تړلي
پالنونه باید طرح شي ( د ودرولو او بیاجوړلو پالنو په شمول)
او له چاپیریال سره په تړلو برخو کې د مالي بیمې پر اندازې
هوکړه کول هم شامل دي.

•

دا خبره باید ډاډمنه شي چې  BFSد هغو زیانونو حساب اخلي
چې له چاپیریال سره د تړلو خطرونو د کچې ټیټول او کمول
پکې شامل دي ،په دې کې همداراز هغه لګښتونه چې د کانونو
له تړلو او تر تړل کیدا وروسته د چاپیریال اداره ورسره شامله
ده په خپل ترکیب کې لري.

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه واخلي:

•

د چاپیریال په تړاو د ټولو موجودو اوراتلونکو قراردادونو
پرمجموعي اغیزو مالحظات تر سره کړي ،په ځانګړې توګه د
اوبو پر سرچینو او د افغانستان د خلکو هغه ضروریات چې د
اوبو په برخه کې یې لري ،دا مسله باید تر هر قرارداد دمخه
حل شي ځکه په هغو کې د منابعو ال ډیر زیانمن کیدل او
محدودیدل منځ ته راځې.

•

د عامه وګړو او ټولنو پر وخت او اغیزمنې برخه اخیستنې ته
باید پروسې تنظیم کړي تر څو پر کانونو دکیندلو د پالن شوې
پروژې پر چاپیریال کیدونکې اغیزې وپیژندل شي ( د ډله ایزو
اغیزو په شمول) ،او چاپیریال ساتني ته د زیانونو راکمول او د
هغو په نښه کولو ته پر مالي بیمو موافقه اود چاپیریال ساتني
په تړاو د پالنونو طرح په نظرکې ونیسې.

•

محافظتي اقدامات په الره واچوي ،په هغو کې د کانونو د
وزارت د هغو رولونو په تړاو چې له چاپیریال سره یې په تړلو
موضوعاتو لري باید د دغه پالن له مخې د منافعو د ټکر پر
ضد والړې شوې تاوتریخوالي حل کړای شي او د څارنې
میکانیزمونه هم په هغو کې شامل دي .همداراز د دوی د رول
بله برخه چې د کانونو د پروژې د روښانه پرمخ بیولو لپاره
یې لري او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د کانونو وزارت
ترمنځ د همغږۍ لپاره د روښانه او کارنده پروسیجرونو عملي
کول دي.

•

ډاډ ورکړي چې د کانونو ټول شرکتونه دپيل څخه پوره مالي
بیمه سمبال کړيدي( د اعتبار او تضمیني حسابونو له الرې) تر
څو د پروژې ټول لګښتونه چې په هغو کې د کار د تړلو او
بیاجوړولو لګښتونه هم شامل دي روښانه شي).

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د  ،GIRoAپارلمان او مدني ټولنې لپاره روزنې او مالتړ
چمتو کړي تر څو له چاپیریال سره د تړلو موضوعاتو ادارې
او پلټنې لپاره د ظرفیتونو کچه لوړه کړي.

•

د چاپیریال د اداري په تړاو معیاراتو ته باید لوری تعین شي او
په دې کې باید د بسپنه ورکونکي د ارزونې او ادارې له چوکاټ
څخه کار واخیستل شي.
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 .7د ځمکې او اوبو حقونه
د ساتونکي اهتماماتو څارنه
الندې برخه دامساله روښانه کوي چې څنګه د کان دسیمې په
شاوخواکې د میشتو خلکو پرځمکو او داړتیاوړو اوبوباندې د
پروژې ناوړواغیزوته پاملرنه کیږي.

د افغانستان په ټولو سیمو کې ،د قبیلو او قومي ډلو تر منځ د اوبو او
ځمکو پر سر جګړه د کرکیچونو او تاوتریخوالو یوه زړه سابقه لري.
په لوګر کې دغه مسله په ځانګړي توګه مهمه ده ځکه په دغه سیمه
کې پر کرهنې او مالدارې د خلکو ډیر تړاو موجود دی 145.د مسو د
کان یوه پروژه د اوبو د یوې لویې کچې مصرف او ځمکو ته غوښتنې
هم له ځان سره لري ،دا کار پر سرچینو یو اضافي فشار راپریباسي
چې د ژوندانه چاپیریال او د معیشت وسایلو ته اړین دي .سره له دې
چې د قرارداد مطابق محافظتي ګامونه باید واخیستل شي او په مناسبه
توګه باید پلټنه وشي ،د دې خطرونه موجود دي چې سیمه ایز وګړي
به د ځمکي او اوبو حقونه له السه ورکړي او دا کار به سیمه ایز
اقتصادي فعالیتونه کمزوري کړي او په بالقوه توګه به نارضایتي او
شخړې راوالړې کړي .برسیره پردې ،ورسره تړلي پروژې لکه د
ریلوپالن شوی پټلۍ کیدی شي شدیدې اغیزې ولري په ځانګړې توګه
د ځمکو په برخه کې ،او په دغه مواردو کې سوالونه په خپل ځای دي
چې څنګه به په قرارداد کې محافظتي اقدامات له زیربنایي پروژو
سره په تړلو مواردو کې عملي بڼه خپله کړي.

هغه خطرونه چې د اوبو او ځمکو له حقونو سره په تړاو کې دي باید
د پروژې په سر کې وپیژندل شي او هغه اقدامات وکارول شي چې د
اغیزمن کیدونکو وګړو له موقف څخه ساتنه کوي .د  ۱۵بند (د) برخه
د " مناسب تاوان" مسله هغو زیانونو ته چمتو کوي چې اوبو یا
ځمکې ته د ورپیښو خطرونو په پایله کې رابرسیره کیږي ،او یا د
استفادې په حقونو هر ډول مداخله څیړي .د ناوړو اغیزوڅخه زیانمن
شوي کسانو ته به " د افغانستان د عملي کیدو وړقوانینو او په نړیواله
توګه د معقولیت او انصاف منل شوي اصولو " په اساس تاوان
ورکول کیږي ( ۲۳بند).
هغې سیمې ته چې وګړې کډه کولو ته اړ کیږي ،بیاځای په ځای کول
باید د نړیوال بانک د بیا میشتیدنې د الرښونو پر بنسټ والړه وي او د
هغو د ژوندانه په اړتیاوو باید منفي اغیزه نه پریباسي او نه هم د هغو
د ژوندانه معیارونه ټیټ کړای شي ۲۳( .بند) .ځانګړې پاملرنه باید د
ژوند د الروچارو د ساتنو ته په هغو ټولنو کې چې له دې کبله
اغیزمنې شویدي ورکړل شي.
په  ۲۳بند کې دا منل شویده چې د شرکتونو د مجموعې پراختیایي
فعالیتونه به په چارچاپیره کلیو او وګړو خپلې اغیزې ولري ،او په
قرارداد کې د شرکتونو د مجموعې له لوري ژمنه شویده چې دهغو
دګټې لپاره " د مرستې پروګرام" ته پيسې ورکړي او پرمخ بوزي .په
دې برخه کې همداراز د اوبو پر کارونه محدودیتونه لګیدلي دي ،او د

د لوګر په والیت کې د زراعتې
ځمکو پر سر یوه چورلکه
الوتنه کوي .د کانونو د
استخراج د برخې ناسمه اداره
کیدی شي د افغانستان پر
کرهنیز سکتور شدید عواقب
پریباسي چې په روان حالت
کې یې  %60افغانانو ته کاري
مصروفیتونه برابر کړیدي .که
چيرته دافغانستاند خلکو د
ژوندانه اړتیاوو ته د کان کیندلو
په واسطه زیانونه متوجه شي
کوالی شي سیمه ایزو
مخالفتونو او تاوتریخوالې ته
الره هواره کړي( .اعتبار :د
متحده ایاالتو پوځ  /مبتکر
عوام).
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

بیاځای په ځای کول

لکه د مرکزي آسیا کارتون چې توضیحات ورکوي،د ځمکې د مالکیت پر حقونو
تاوتریخوالی کوالی شي سیمه ایزه خواشیني رامنځ ته کړي او د کانونو د شرکت او
چارچاپیره ټولنو تر منځ خوابدون مخ په زیاتیدو کړي( .اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن
ولیټوف . .)۲۰۱۲

شرکتونو مجموعه د کرهڼې اوبو له کارولو منع شویدي ،ځکه له دې
سره به سیمه ایز کاروونکي د اوبو له منصفانه ویش څخه بې برخې
شې کوم چې دوی په عادې توګه په ورځنیو چاروکې کارول .د ۱۹
بند په (ب) برخه کې راغلي دي چې ،د کار له پرمختګ سره د
شرکتونو له مجموعې غوښتل شویدي چې له هغو ځمکو چې د دوی
په کار ندي الس واخلي .دغه کار به ټولنې ته موقع برابره کړي چې
خپلې ځمکې بیرته الس ته راوړي ،د هغو ځمکو د سرحدونو ټاکل
چې تر اوسه یې پولې روښانه ندي د کانونو د پروژې په برخه کې د
پراختیا لپاره په بنسټیزه توګه اړین بلل کیږي .دا ټول مثبت شرایط
دي ،خو د دوی په بریالیتوب کې غښتلې پلې کونه او پلټنه کلیدې رول
لوبوي.
د کانونو د وزارت رپوټ دا روښانه کوي چې دغه وزارت او د
شرکتونو مجموعه په ګډه ،د بیا میشتولو د شرایطو پرپلې کولو
الرښوونکې وڼډه لري چې په هغه کې د بیا ځای پر ځای شویو کسانو
لپاره د ښارګوټې جوړول هم شامل دي .د پروژې یو چارواکی –’د
عینک چارواکو ‘هغه څه خپاره کړي چې – د پروژې پر پلې کولو د
سرچینو د مصونیت له هڅو د مالتړ له الرې تمرکز کوي چې په هغو
کې د ځمګې په شمول هغو منابعو ته اړتیا لیدل کیږي چې د کانونو
لپاره کارنده تمامیدالی شي 146.پوښتنه په دې ځای کې ده چې په
قرارداد کې له یادو شویو محافظتي ګامونو څخه به د اوبو او ځمکو په
برخه کې د تطبیق په تړاو څوک پلټنه کوي؟ په روان حالت کې هم،
داسې معلومیږي چې بیاهم د کانونو وزارت دی چې پدې اړه پوښتنې
وکړي:

•

آیا د کانونو وزارت بشپړ ظرفیت لري چې د پلټنې اداره وکړي
او همداراز پلې کولو او سمبالولو ته یې شرایط برابر کړي؛ او

•

آیا ساتونکي ګامونه په خپل ځای دي ترڅو د وزارت دننه د
منافعو د ټکر په وړاندې کار وکړي ځکه وزارت له یوې خوا د
پروژې د پلي کولو او آسانتیاوو برابرولو ته مسول دی او له بلې
خوا د محافظتي ګامونو د پلې کولو مسولیت په اوږو لري.

 ۲۳بند ځینې هغه الرښودونه چمتو کوي چې د نړیوال بانک د بیا
میشتیدنې له الرښونو یې سرچینه اخیستې ده 147.د پروژې ورکړه په
احتمالي توګه د ځمکو الس ته راوړنه او د خلکو اقتصادي او /یا
فزیکي بی ځایه کیدل هم په ځان کې لري ،د ځمکې د الس ته راوړل
او جبري ځای پر ځای کیدل به د  IFCد اجراتو له ۵معیارسره په
موافقت کې اضافي الرښودونه چمتو کړي 148.شرایط هغه مهال هم
ټینګیدی شي چې په ټولیزه توګه د وګړیزو ټولنو د بیا میشتولو لپاره
د غوره هڅو bbغوښتنه وشي ،لکه څنګه چې د شرکت له لورې یې
سپارښتنه شویده  ،149او هغه امکانات هم باید په پام کې ونیول شي
چې د شرکت له عملیاتو او هر ډول تړلو فعالیتونو څخه يې په
راتلونکې کې درلودالی شي ،همداراز باید دنویو ځای په ځای
شویو ،د دواړو سیمه ایزو ټولنو او مهاجرو کارکوونکو لپاره په پام
کې ونیول شي.
د عینک د پروژې په قضیه کې ،د کانونو وزارت اوس د هغه نوې
ښارګوټي جزییات خپاره کړیدي چې اشاب بابا نومیږي ،او د کان د
کیندلو له ساحې شاوخوا  ۸-۷کیلومتره لري پروت دی ،په دغه
ښارګوتې کې به ټول اغیزمن شوي کلیوال ځای پرځای شي همداراز
به د هغو کسانو لپاره د کورونو د الس ته راوړلو زمینه برابره شي
چې تمه کیږي د کانونو د عملیاتو په پایله کې به ساحې ته راشي 150.دا
خبره معلومه شویده چې دغه موقعیت د لوګر د والي له لوري تعین
شوی دی 151.په داسې حال کې چې تر دې مهاله دا معلومات په الس
کې نشته چې د دغه ځمکې چې وګړي به بیا پکې میشت شي پرتله له
هغو ځمکو سره چې له مخکې د کلیوالو په ولکه کې وه څنګه کیږي.

تاوان ورکول
د پروژې په شرایطو کې ډیر داسي اصطالحات موجود دي چې تر
دې مهاله روښانه شوي ندي ،پیچلي دي اویاهم سیمه ایزه ټولنې ته پام
نده شوې .د ځمکو او ملکیت د تاوان ورکولوکچه ،د بیلګې په توګه ،د
GIRoAاو د شرکتونومجموعې له لوري د موافقې په درشل کې ده،
خو په دغه پروسه کې سیمه ایزه ټولنه برخه نلري " ،په نړیواله توګه
د انصاف او معقولیت په تړاو منلو شویواصولو" څخه د سرچینې په
توګه کار اخیستل شوی دی .د "مناسبوالي" او "معقولیت"
اصطالحات په قراردادونو کې په معموله توګه کارول کیږي له دې
کبله هغو ته د یوه عمومي معیار په سترګه کتل کیږي .په داسې حال
کې چې د اضافي جزییاتو له مالتړ پرته به دغه ډول بنسټونه یواځې
تصوري بڼه ولري ترڅو وکوالی شي چې روښانه او پاییدونکي
حقوق اغیزمنو شویو کسانو ته برابر کړي.
د قرارداد په اساس د شرکتونو مجموعه دعامه ځمکو د کارونې لپاره
مستحق بلل شوی دی او یوه جزیي کرایه به ورڅخه غوښتل کیږي.
خو د خصوصي زمیندارانو لپاره باید په دې خاطر تاوان په نظر کې
ونیول شي چې د هغو ځمکه کارول کیږي ( .د ( ۳۷ا) (ل)بند) .د
تاوان ورکولوکچه باید په دې ډول وټاکل شي چې په مشترکه توګه
"یوه دریمه ډله چې د ټولو موافقه پرې راشي "وګمارل شي ،خو دا
څرګنده نده چې دغه عبارت به څنګه تحلیل شي.
په قرارداد کې داسې شرایط ندي ځای کړل شوي چې تاوانول به په
کوم ډول په پام کې ونیول شي البته دا کارپه هغو ځمکو کې چې په
سنتي توګه د ټولنې د وګړو له خوا کارول کیږي خو منل شوي قانوني
اسناد نه لري ګونګه ده .د تاوان ورکولوهغو برخو ته په کتو سره چې
ال له مخکې کاریدلي دي ،د کانونو وزارت په هغه مثبت ګام الس

 :bbد “غوره هڅو” اصطالح داسې معنا لري چې د یوې ټاکلي پایلې ترالسه کولو لپاره پایداره ،ځانګړې او په اخالص سره هڅې په الره واچول شي.
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پوري کړی چې په هغو کې د نرخونو جزییات او هغه اساسات چې
دغه نرخونه یې پر بنا ایښودل شویدي توضیح کیږي 152.که چیرته
دغه نرخونه سیمه ایزې ټولنې ته د منلو وړ نه وي ،د شکایاتو
اوریدلو ته باید یو نوی میکانیزم چمتو شي او د والړو شویو اندیښنو
لپاره د حل موندلو په برخه کې ګام پورته کړي .پوښتنه دلته ده چې آیا
دغه میکانیزم به هغه وي چې خلک باور پرې کوي او د پیروي اراده
یې لري.

د اوبو کارونه
په دغه قرارداد کې د اوبو د حقونو محافظي ته ټول شرایط په نظر
کې نیول شویدي او دا کار د " دستور پر بنسټ" رامنځ ته شوی .په
داسې حال کې چې ،داسي هیڅ جزییات نشته چې ددې دستوراتو په
رامنځ ته کولو کې په کاریږي ( د بیلګې په توګه آیا کوچیان او
موسمي کاروونکي به د دې وړتیا ولري چې دغه ډول دستورونه
جوړ کړي؟) ،او آیا داسې الره چاره ترتیب شویده چې د هغو کسانو
لپاره چې ددغو دستوراتو کارونه ورته ستونزمنښکاریږي حل پیدا
کړي.
په هغو مواردو کې چې سیمه ایزې اوبه په بیالبیلو دالیلو کمیږي ،د
روانو شرایطو پر بنسټ به سیمه ایز وګړي په دې ونه توانیږي چې د
اوبو د سرچینو د تنظیم لپاره د لومړیتوبونو حقونه ورکړل شي د
کومو له مخې چې دوی د دستورونو حقونه رامنځ ته کړیدي .له دي
نه وړاندي ،روانې ژمنې نشي کوالی د سیمه ایزو وګړو له خوا د
اوبو د کارونو پراخوالې ته زمینه برابره کړي ،برسیره پردې کوالی
شي د یوې اغیزمنې شوې ټولنې وړتیاوې محدوې کړې او له دې سره
به د اقتصادي پراختیا او د نفوسو شمیره هم تر محدودیت الندې
راشي.

د عینک قرارداد په مادو کې د هغو افغانانو ساتنې لپاره چې په دودیزه توګه یې د اوبو څخه
ګټه اخیستله ډیرڅه ورکړشوي دي....خو که چیرې دوی دقرارداد متن ونه ګورﺉ نودخپلو
حقونو په اړه به څنګه پوه شي؟ (اعتبار :جیمزګورډون/مبتکرعوام).

یو افغان هلک له څا نه اوبه
باسي .د عینک په شاوخوا او
سیدونکو ټولنو ال له مخکي
هغه اندیښنې روښانه کړې وې
چې د هغو د اوبو رسولو
سیسټم د کانونو د استخراج د
فعالیتونو له امله اغیزمنې
شوېدي .دغه اندیښنې روښانولو
ته اړتیا لري او پر اوبو د
اغیزو دالیل باید تر تحقیقاتو
الندې ونیول شي .که داسې نه
وي نو دا کوالی شي په سیمه
کې مخالفتونه پراخ کړي او
نیوکې راوالړي کړي.
(اعتبار :ایسټوک)
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د اوبو او ځمکې د حقونو په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي: :

•

د اوبو او ځمکو په تړاو په راتلونکې کې ادعاګانو ته باید په سر
کې خپلواک ،لومړني ،او د پوهاوي وړ رضایتونه د بیا میشتیدو
په تړاو ورکړل شي همداراز دبیاځای په ځای کولو ،تاوان
ورکولو ،د ځمکي او اوبو د حقونو په برخه کې باید له واضحو
مهالویشونو او تګالرو سره رضایت الس ته راشي.

•

 د خپلواکو ،لومړنیو او د پوهاوي وړ سیمه ایزو موافقتنامولوری باید تعیین شي ،له بیامیشتیدلو سره په تړاو کې ،د
تاوانولو ،د اوبو او ځمکې حقونو مساله باید په روښانه
توګه دیوې وړاندې شوي تګالري او مهال ویش پر بنسټ
حل شي.
 په دې باید ډاډ تر السه شي چې د ټولنې د اوبو له کارولومحافظت کیږي او د ټولنې له دواړو اوسنیو او راتلونکو
اړتیاوو څخه به حساب الس ته راوړي.

په قرارداد کې د ځینومبهموعباراتو لکه "دواړو خواوته د
موافقې وړ دریمې غاړي" او" دستورات" دروښانولو په اړه
هوکړه وکړي.

•

•

په دې باید ډاډ تر السه شي چې د ټولنې د اوبو له کارولو
محافظت کیږي او د ټولنې اوسنیو او راتلونکو دواړو
اړتیاووته توجه کوي.

له عینک قرارداد څخه باید د زده کړې وړ ټکو حساب واخیستل
شي او په راتلونکو قراردادونو کې د خبرواترو پرمهال دې
وکارول شي.

•

•

د بیا میشتولو ،د تاوان ورکولواو د عینک له پروژې سره په
تړاو د ځمکې او اوبو اغیزو په تړاو باید د رپوټ ونو او
سالمشورو خپراوي ته ادامه ورکړل شي ،او په دې باید ډاډ تر
السه شي چې دا مسایل ټول په هر اړخیزه توګه روښانه کیږي
او دا کار به له ټولنې سره په راتلونکو سال مشورو کې کیږي.

د استخراج په سکټورکې د هرې بلې پروژې له قرارداد کولو
څخه وړاندې ،دا باید ومنل شي چې د  GIRoAظرفیت موجود
دی تر څو هر ډول پلټڼه او ارزونه په اغیزمنه توګه وکاروي
او د منافعو د ټکر په تړاو محافظتي ګامونو په پام کې نیولو
سره باید د پروژې د ټولې دورې پر مهال دغه موارد په پام کې
وساتل شي.

•

داچې د ځمکې او اوبوپه هکله د قرارداد د شرطونو له پلي
کیدلو څخه  GIRoAڅنګه څارنه کوي د جزییاتو پرخپرولویې
هوکړه وکړي.

•

خپلواکه پلټنه باید تشویق کړي او دا کار په ښه توګه هغه مهال
سرته رسیدالی شي چې د مدني ټولنې د ډلو او پارلمان لپاره د
پروژې د تطبیق په تړاو معلوماتو ته د کانونو په ساحه کې او په
سیمه ایزو کلو کې د السرسي زمینه برابره شي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د  GIRoAد ظرفیت د لوړولو په موخه باید روزني او مالتړ
چمتو کړي تر څو نارضایتۍ معلومې کړي ،د تاوان
ورکولومسله وڅیړي ،او د اوبو او ځمکې پیاوړتیا او واقعي
اغیزې وپیژني او له غوره نړیوالو کارکولو سره په مطابق باید
ګامونه پورته کړي.

•

پارلمان او مدني ټولنې ته دي روزني اومالتړ چمتو کړي تر څو
د هغو ظرفیت لوړشي او د  GIRoAاو د شرکتونو د مجموعې
له هغو هڅو مالتړ وکړي چې د نارضایتۍ ،تاوانولو ،د اوبو او
ځمکو اغیزې روښانه کړي.

•

د افغانستان له پراختیا سره د مرستې په موخه د پلټني او
ارزونې په ګډ چوکاټ کې د اوبو او ځمکې ترالسه کولو حقونو
ته ځای ورکړي.

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه
واخلي:

•

د اوبو او ځمکې د محافظت د پلټنې په هڅو پاملرنه وکړي ،او
پر دې باید ډاډ الس ته راشې چې د هغو بالقوه تاوتریخوالو د
حل لپاره کنترولي اقدامات په خپل ځای دي چې د کانونو
وزارت د ’ سمبالوونکو وظایفو‘ او’ د پروژې پلټنې‘ تر منځ
پیښیدالی شي.

•

په راتلونکې کې د کان کیندنې په ټولو قراردادونو کې باید د
عینک د قرارداد له زده کړو څخه کار واخیستالی شی لکه:
 باید ډاډ تر السه شي چې د بیا میشتیدلو د شرایطو په تړاو ،دتاوانولو ،د اوبو او ځمکې حقونو د پلې کولو په مواردو کې
له غوره نړیوالو کارکولو سره مطابقت په نظر کې نیول
شوی دی ،همداراز د  IFCد پایښت چوکاټ په ځانګړې
توګه د منبع په توګه کارول کیږي او د هغو د تطبیق لپاره په
روښانه توګه اقدامات په نظر کې نیول شوي دي.

Social Provisions

 .8ټولنیز شرطونه

وروسته برخه ځینې مثبتو ټکو ته اشاره کوي چې په قرارداد کې د
محلي خلکو لپاره ځای شویدي ـــ د بیلګې په توګه ،د ګومارنې،
روزنې ،زده کړې او روغتیا په برخو کې .په هرصورت داڅیړنې په
نښه کوي چې د عملي کولو په هکله د قراردادي جزییاتو نشتون او
د ټولنې سره د مشورې غوښتنه نه کول کیدای شي دا پروژې د
اوږو پیټي جوړې کړي چې د محلي ټولنې توقعات نه پوره کولو سره
د خلکو د خواشینۍ المل وګرځي.

د مرستې پروګرام
د شرکتونو مجموعه د  ۲۳بند په اساس ژمنه کوي تر"څوشاخوا کلواو
اواستوګنو" باندې د کان کیندنې پرمختیاله امله اغیزو ته د رسیدنې
لپاره د مرستې پروګرام لګښت ورکړي او په الره واچوي.
نړیوال الرښودونه لکه د بیاځای په ځای کولو په موخه کاري پالن
جوړولوته د چمتووالی نیولو لپاره د IFCالرښود په غوره توګه ددې
پروګرامونو په الره اچولو لپاره د اغیزمن شویو خلکو نظریاتو ته پام
کولو اړین بولي 153.د عینک پروژې قرارداد ،په توپیرسره ،شرط
ږدي چې د پانګه اچونې مجموعه " د مناسبو دولتي چارواکو په
سالمشورې سره" په الره واچول شي.
ددې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې دا مجموعه محلي اړتیاوې
بشپړکوي ،پایښت لري ،او بې مفهومه پروژه نه جوړیږي چې د
محلي توقعاتو ترسره کولو کې پاتې راشي او پدې سره د خلکو
ناخوښۍ المل وګرځي ،دا اړینه ده چې راتلونکي پالن جوړونه او د

اغیزمن شوي ټولنې ،محلي استازي ،اومدني ټولنې سره سالمشورې
ترسره شي.

په کارګومارنه(استخدام)
د ګومارنې شرطونو تحلیل کولو په ترڅ کې ځینې مثبتې او ځینې
منفي ټکي په ګوتو شوې.
په مثبته خواکې ،د شرکتونو مجموعه ژمنه سپاري چې د وړتوبونو
په بیالبیلو کچو کې د افغان خلکو ټاکل شوې سلنه ترروزنې الندې
نیسي [۳۹او ۴۰مادې] .دا ددې ډاډورکولو لپاره یو مهم ګام دی چې د
کان کیندنې له پراختیاڅخه خلک ګټه پورته کړي .ددې لپاره چې
افغان خلک خپله دنده ترسره کړای شي او په راتلونکي کې ددې
وړتیاولري چې خپل کانونه پخپله وکني ،دروزنې په برخه کې پانګه
اچونه مهمه ده .نورپه قرارداد کې پدې اړه جزییات ندي یادشوي چې
څوتنه افغانان به دڅومره مودې لپاره روزل کیږي او له دې څخه
مهمه دا چې دوی به څنګه وټاکل شي( ۴۰ .الف) بند یادوي چې د
شرکتونو مجموعه به "دافغانستان تابعیت لرونکي مناسبو کسانو ته"
روزنه ورکوي خو دا نه وايي چې " وړوالی" به څنګه او دچا لخوا
ټاکل کیږي(۴۰ .الف) بند کې راغلي چې "[د شرکتونو مجموعه]
ښايي د افغان خلکولپاره یو پروګرام جوړ او مرسته وکړي او هم د
افغانستان ښوونیزو بنیادونو سره مرسته وکړي " .دا ډیریو مثبت
شرط دی خو یوځل بیا په کافي اندازه جزییات ندي ویل شوي .دا
واضحه نده چې څوتنه افغانان به ددوی داسې مرستې ترالسه کړي،
کومو کورسونوکې او دڅومره مودې لپاره شامل کړای شي او خلک
به څنګه ددې لپاره وټاکل شي .د شرکتونومجموعه دهغو کارونو او
روزنو په اړه چې په موجودوخت کې یې افغانانوته برابرکړي دي د

په لوګرکې د شرکتونو
مجموعې لخوا د کان په سیمه
کې یو کمپ جوړشوی ترڅو
دمسوپه کان کې کارکوونکو ته
ځای ورکړي .د شرکتونو
مجموعې ژمنه کړېده چې
افغان خلک به په کارګوماري،
خو د افغان خلک به څنګه
دکارلپاره ټاکل کیږي؟ آیا
محلي خلکوته به داسې
روزنې ،وړتوبونه او
صالحیتونه وښودل شي ترڅو
د موجوده کاري فرصتونو
څخه ګټه واخلي؟
(اعتبار :جیروم سټارکي).
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Global Witnessلپاره معلومات وړاندې کړې ده چې په  ۳ضمیمه
کې مخې ته درځي .د یادونې وړ بله خبره داده چې د شرکتونو
مجموعې ویلي دي چې دکانونو وزارت شپږو چارواکو ته د چاپیریال
ساتنې او ارزونې په اړه روزنې چمتوکولو لپاره تیارۍ نیسي .دایو
ښه پيل دی او ددې لپاره چې افغانان په راتلونکي کې خپل استخراجي
صنایع پخپله چلول او اداره کول زده کړي ،اوږدمهاله کورسونو او
روزنو ته اړتیالري ترڅو خپلو وړتیاووته وده ورکړي .په
هرصورت ،پدې اړه چې د روزنې یا کارڅخه ګټه اخیستونکي څنګه
غوره کیږي ښایي اندیښنې پيداشي ،په خاصه بیا دا چې آیا پدې
بهیرکې د ټولنې نورو غړو په ځای محلي زورویونکو ته ډیرپام
کیږي که څنګه .که چیرې داسې اندیښنې پيداشي ،مهم ازمیښت به
داوي چې آیا دا انديښنې شکایتونو ته درسیدنې میکانیزمونو له الرې
حل کیدونکي دي که نه.

روغتیا او خوندیتوب
د پروژې کارکوونکولپاره ،د شرکتونو مجموعه دنده لري ترڅو په
"نړیواله کچه منل شوي عصري وسایل او اهتمامات" وکاروي ،او"د
خپل کارکوونکو عمومي روغتیا او خوندیتوب ساتلو لپاره د

په هرصورت په خواشینې سره ،باید ووایوچې قرارداد فرعي
قرارداد کوونکو ته اشاره نده کړي ،ځکه نو فرعي قراردادکوونکي
د ګومارنې شرطونو پلي کولو په برخه کې هیڅ کومه دنده نلري.

(۳۹الف) بند چې د شرکتونو مجموعې ته واک ورکوي چې "د هغو
شرطونو په اساس چې د [شرکتونو مجموعې] ته دمنلو وړوي" افغان
خلک په کاروګوماري ،کیدای شي افغان خلکو ته زیان ورسوي اودا
باید واضح کړای شي.
د محلي ټولنې سره د خبرو اترو په ترڅ کې چې یوه اندیښنه Global
 Witnessته ښکاره شوه داوه چې د عینک په شاوخواکې ټولنې د
څولسیزه جګړوله امله ډیر ځورل شوي او زده کړه یې هم اغیزمن
شوې ده .نو په نتیجه کې ،خلکو دا ویره ښودله چې کومې زده کړې
اوروزنې چې د شرکتونو مجموعې لخوا برابریږي د محلي ټولنې
غړو ته نه رسیږي ،پداسې حال کې چې دوی د غوښتل شوي زده
کړې او روزنې له ابتدايي کچې څخه هم بې برخې دي .داسې
اندیښنې یو وارې بیا د واقعي مشورې پرارزښت ټنګارکوي چې
دمحلي خلکو سره ددوی اړتیاو په اړه او داچې دوی د پروژې څخه
کومې ګټې غوښتونکي دي.

دا کارټون چې په مرکزي آسیاکې د کان کیندنې تجربو ته اشاره کوي ښيي چې ددې لپاره چې
محلي خلک دکان کیندنې پروژود ګومارنې فرصتونو څخه ګټه واخلي د روزنې او ښوونې
ترالسه کول اړین دي( .اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲

خطراداره کولو معیارونو په شمول په نړیواله کچه منل شوي
معیارونه پلي کړي" ((۳ب) او (ث)بند).

په پنجیشرکې د کسب ګرۍ کان
عملیات ترسره کول .د وړې
اندازې کانونو په اړه رپوټ
ورکړشوې ده چې ډیربد کاري
شرطونه لري .داستخراجي
سکټورلپاره د روغتیا او
خوندیتوب تشریحي او څرګند
کړنالرو برابرولو ته باید
لومړیتوب ورکړشي.
(اعتبار :کیټ هولټ).

Social Provisions

په افغانستان کې د کان کیندنې موجود عملیاتونو په ترڅ کې د خراب
وضعیت  154او د پروژې سیمې په شاوخوا کې دځمکې ماینونو
شتون په اړه ورکړشوي رپوټونه د ځانګړي ارزښت څخه برخمن
دي .تر۲۰۰۹کاله پورې په سیمه ییزه ټولنه کې داسې اټکل شوی ؤ
چې ۸۹کسان د ماینونوله امله مړه او۹۲کسان ژوبل شوي دي 155.په
نږدې وخت کې ،دا رپوټ ورکړشوې ده چې دوه افغان کارکوونکي د
مس عینک په سیمه کې دیوماین کیندلو په وخت کې په جدي توګه
ژوبل شوي دي ،او د SUVیوګاډی چې د شرکتونومجموعې له
کارکوونکو څخه ډکه وه د ماین له امله والوزول شوچې په ترڅ کې
یې ټول سپاره کسان ووژل شول 156.که څه هم دماینونو پاکولو
کارونه مخ پروړاندې روان دي خو بیاهم د پاتې شوې ماین شتون چې
دعینک په سیمه کې دمرګ ژوبلې المل ګرځي ارومروپه پام کې
156
ونیول شي.

د افغانستان په کندزوالیت کې د ماین پاکونې یوتجربه لرونکی کس د پرسونل ضد ماین
کشف کړې ده .د عینک پروژې په یوه ارزونه کې وموندل شو چې  ۱۳۵ .۴کیلومترمربع
ځمکې په ماینونو پوښل شوې دي او ۴ .۱کیلومترمربع ځمکې دجګړې څخه پاتې منفجره
موادو څخه ډکې دي.
157
(اعتبار :د ملګروملتونو تصویر/جواد جاللي/مبتکرعوام).

په هرصورت ،داالنده واضحه شوې چې د پروژې لپاره به کوم
رغتیايي او خوندیتوب شرطونه وکارول شي .پداسې حال کې چې د
منرال قوانین او مقرراتوکې روغتیااو خوندیتوب ته ډیرې اشارې
شوي دي ،خو بیاهم دې ته اړتیاشته چې د نړیوالو معیارونو سره سم
د روغتیا او خوندیتوب کړنالرو په هکله جزییات ورکړشي.

دا یوه لویه خالده چې اړتیالري په لومړي کې ورته رسیدنه وشي.
همدارنګه مهمه ده چې دا بندونه د روغتیا او خوندیتوب ځانګړو
نړیوالو معیارونوته په اشارې سره پیاوړي کړای شي لکه د کارپه
اړه د  IFCاجراکولو ۲معیار او د روغ او خوندي روزنې لپاره
کاري شرطونه ترڅو د کارکوونکو اوخپلواکه څارنې لپاره ورکړشي.

روغتیــــــاپالنـــه
د شرکتونو مجموعه په  ۲۵بند کې هوکړه کوي چې د روغتیاپالنې
لپاره وړیابودیجه وکړي ،خو یواځې خپلو کارکوونکو او کورنیوته یې
چمتوکوي .دا کیدای شي په ټولنه کې دهغو کسانو ترمینځ چې د
شرکتونو مجموعې لخوا ګومارل شوي او هغوچې ندي ګومارل شوي
تاوتریخوالی رامینځته کړي ،او هم په بالقوه ډول د ټولنې حساسې ډلې
لکه کونډې ښځې ،یتیمان او بیکاره کسان ترجدي اغیزې الندې
راولي .د کان کیندنې عملیاتونو څخه والړیدونکي روغتیايي ستونزې
دا النجه الهم پسې پیچلی کوي .دې ته درسیدنې لپاره کیدای شي چې
د محلي استوګنو څخه د څارنې په موخه منظمې طبي کتنې ترتیب
کړای شي ،د بیلګې په توګه ،د محلي استوګنو لپاره روان روغتیايي
وضعیت او بیړنی روغتیايي پاملرنه په پام کې ونیول شي.
په عین وخت کې ،کوم خطرونه چې د پانګه اچونکوشرکتونو سره د
دولت مسولیتونو له منلو څخه وروسته ،پیښيږي اړتیالري ترڅو په
پام کې ونیول شي .د روغتیا او زده کړې تسهیالت باید د دولت لخوا
چمتو او بودیجه یې د مالیاتو عایداتو څخه ورکړشي .کان کیندونکي
شرکتونو ته د بودیجې ورکولومسولیت سپارل په اغیزمنه توګه د
دولت له اوږو څخه خپلو ښاریانو ته د اساسي خدمتونوبرابرولو
مسولیت پیټی سپکوي او کولی شي د دولت او ښاریانو ترمینځ اړیکې
کمزورې کړي .برسیره پردې که چیرې داسې تسهیالت قرارداد
پورې تړلې وي ،دا د ټولنې پرپریکړواو مشورو باندې اغیزه اچوي،
ځکه چې محلي خلک داسې احساس کوي چې روغتیايي تسهیالتو ته
د السرسۍ لپاره د قرارداد منلو ته اړدي .نورداچې ،په والیت کې
اوسمهال نورروغتیايي تسهیالت هم شته دي ،دا خطرموجود دی چې
له دې مرکزونو څخه کارکوونکي نوی جوړشوی مرکزته چې په
خصوصي ډول بودیجه ورکول کیږي والړشي (د مثال په توګه د ښه
معاش موندلو لپاره) ،چې دا په خپل وارسره دولتي تسهیالت کمزوري
کوي.

د کانګوډیموکراټیک جمهوریت په شمال کې د
لرګیو سوداګري شرکت لخوا یو روغتیايي کلینیک
جوړ شوی دی .د کلینیک ټیټ کیفیت درلودلو
برسیره ،محلي ټولنه له کارولو څخه یې پرته بله
الره نلري .دا په نړیواله کچه د ټولنیزو تسهیالتو
برابرولو لپاره د شرکتونو ژمنو د زیاتو بیلګو څخه
یوه ده چې د ټاکل شویو موخو په ترسره کولو کې
پاتې راغلي دي .د ټولنیزوخدمتونو برابرولو لپاره
مهمه ده چې د کیفیت په اړه هم ژمنه واخیستل شي
اوداچې ددوی پلي کیدلو بهیربه په موثرډول څارل
کیږي.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

زده کړه
د  ۲۶بند په اساس ،د شرکتونو مجموعه هوکړه کوي چې د ټولو
کارکوونکو او "د ټولنیزې اغیزې منل شوې ارزونې په اساس د کان
شاوخوا استوګنو"ماشومانو ته مناسب ابتدايي او ثانوي زده کړې په
وړیاډول برابروي .دا یو خوشالوونکې ژمنه ده ،خو دا چې په عمل
کې څنګه پلي کیدای شي دې ته اړتیالري چې د ټولنیزې اغیزې
ارزونې تعریفونه او پایلې بیاکتنه وشي .که چیرې د بیلګې په توګه د
ځانګړتیاو ارزونه داسې یواړخیزه بریدونه وټاکي چې په پایله کې
ځینې خلک ددې ګټې څخه بې برخې پاته شي ،کیدای شي
تاوتریخوالی رامینځته کړي ـــ که چیرې داسې وګڼوچې ،بیاځای په
ځای شوي کسان دداسې بریدونو څخه د باندې پریښوول شي .دا مهمه
ده چې دټولو افغانانو لپاره د زده کړې موقع برابرکړای شي ،دې
خطرته له پام کولو سره چې د بیلګې په توګه دزده کړې څخه دښځینه
ماشومانو بې برخې کولو په وړاندې مقابله وشي.

کورورکول
د ۲۴بند په اساس ،د شرکتونو مجموعه داهم منلې ده چې د
کارکوونکو او کورنیو لپاره یې "د مناسبه کرايې په بدل" کې د
کوردرلودلو تسهیالتو لپاره بودیجه ورکړي .دا یوځل بیا مهم شرط
دی ،خو پدې اړه چې مناسبه بیه څنګه ټاکل کیږي اړینه ده چې
څارنه ترسره شي .برسیره پردې ،دا شرط یو وارې بیا دې ته اشاره
کوي چې د داسې کورونو شمیر ،ډول او ځای په اړه د "مناسب دولتي
چارواکو" سره مشوره وشي .یووارې بیا ویل کیږي چې ،داسې
مشورې باید د اغیزمن شویو خلکو سره ترسره شي ترڅو دا ډاډ
ورکړشي چې ددوی اړتیاووته پام کیږي او هم د راتلونکي شکایتونو
څخه مخنیوی وشي .کورنیو ته دځای ورکولو موضوع له کارکولو
سره تړل دا خطر لري چې که چیرې یو کارکوونکی له دندې څخه
ګوښه شي نو سمدالسه د کورڅخه هم بې برخه کیږي ـــ دا په بالقوه
ډول د خلکو غوسه پاروي او تاوتریخوالي ته وده ورکوي .همدارنګه
دا خطرهم شته چې کارکوونکي نشي کولی د ګومارنې مسایل او
بدچلندۍ پورې نیوکې وکړي ،ځکه چې دوی نه غواړي ددې کار په
بدل کې د کور ،روغتیا ،اوزده کړې تسهیالتوڅخه چې د کارڅښتن
لخوا چمتو شويدي ،بې برخې شي.
په همدې ډول ،د لوبې مرکزونو او مذهبي ځایونوجوړولو په اړه ۲۷
او  ۲۸بندونه دې ته اشاره کوي چې د دولتي چارواکو سره مشوره
ترسره شي .یو وارې بیا دمذهبي حساسیتونو شتون له کبله په
ځانګړې ډول بیا سپارښتنه کیږي چې داسې مشورې باید د محلي
ټولنې سره وکړل شي ،او هم دا چې د سالکارۍ په بهیر کې ټولو
مذهبي ډلو ته پام وشي.

زیربنا او بریښنا رسول
په پای کې د زیربنا جوړولو او بریښنا رسولو په اړه چې د شرکتونو
مجموعې له کومو شرطونو سره هوکړه کړې ده څرګندې ندي (د
قرارداد  Vبرخه) .په ځانګړې توګه ،اصلي قرارداد کې دا نده
روښانه کړې چې آیا دریل الره به عامه خلکو لپاره پرانیستی وي،
څومره ځمکې به د ریل الرې لپاره واخیستل شي ،او کومې مشورې
به ترسره کړای شي .ډیرې ډلې شته چې له دې پروژې څخه اغیزمن
کیږي او دا مهمه ده چې په پام کې ونیول شي .که چیرې مناسبه
سالکاري او پالن جوړونه ترسره نه شي ،ځینې خلک  ،دبیلګې په
توګه کوچي کورنۍ به داسې ومومي چې په ټولو سیمو کې ددوی
ګرځیدا له خنډ سره مخ شوې ده .د بریښنا رسولو په برخه کې ،د
پروژې او کابل لپاره بریښنا ورکولو ته ځینې اشارې شوي دي ،خو
دا نه ده روښانه چې آیا د پروژې شاوخوا سیمې به هم ترې ګټه
واخلي که څنګه .پرته له دې چې فرعي قراردادونو ته السرسي وي،

نه شي کیدای چې داسې بندونه په سمه توګه وارزول شي.

خپلې ژمنې پوره کول
د ټولو ټولنیزو زیربناو او خدمتونو په اړه کړل شوي ژمنو پلي کولو
څخه باید په خپلواکه توګه څارنه ترسره شي او کیفیت یې (د نړیوالو
معیارونو سرسم) ډاډه کړای شي .د  DRCاو الیبریا ته ورته
هیوادونو کې د طبیعي زیرمواستخراج کولو پروژې د اغیزمن شوي
خلکو د ژوند شرایط په جدي توګه وران کړي دي .محلي خلکوته د
تاوان ورکولو لپاره کومې قراردادي ژمنې چې د ټولنیززیربناوې
اوخدمتونو په بڼه کې شوي دي لکه زده کړه او روغتیايي تسهیالت،
په ډیرو حالتونو کې ندي ترسره شوي .دا تجربې ډیرځلي دټولنې
خوابدي ،د زیرمو استخراج په وړاندې محلي خنډونو ،او د سختو
ټکرونو المل شويدي.
د بیلګې په توګه په  DRCکې Global Witness ،پرځنګلونو او
محلي خلکوباندې د لرګیو صنعتي فعالیتونو اغیزې  ،او د لرګیو
شرکت لخوا د ټولنیز -اقتصادي پرمختیا په اړه کړي ژمنو دکیفیت په
اړه پلټنه کړې ده 158.کتل شوي ټولنې ډیرشکایتونه درلودل .دوی
دعوا کوله چې سره له دې چې ټولنیزې دندې منل شوې وې،
شرکتونه د ژمنې شوي ښوونځیو ،روغتیايي تسهیالتو او سړکونو له
جوړولو څخه پاتې راغلي دي .په کوم ځای کې چې پروژې په الره
اچول شوي دي ټولنې د رغونیزو فعالیتونو د کیفیت ټیټوالي او
نیمګړي پاتې کیدو څخه ګیله من دي .دا پدې مانا ده چې چمتو شوي
تسهیالت د محدود یالنډې مودې لپاره کارول شوي او ډیرځلي
پریښوول شوي دي .د ټولنې د هیلو او قراردادي ژمنتیاو په بشپړکولو
کې د شرکتونو پاتې راتلل په زیاتیدونکي کچه د محلي خلکو د
خواشینۍ المل شوې  ،چې دا په خپل وار سره د امنیتي ځواکونو لخوا
بدامنۍ ته لمن وهلې او په پای کې تښتونې او مرګ ژوبله اخري حد
ته رسیدلې ده 159 .له دې څخه دا اړتیاروښانه کیږي چې دولتي ادارې
او د مدني ټولنو موسسې دواړه د شکایتونو اغیزمن میکانیزم چمتو او
د ټولنیزې پرمختیا ژمنو له پلي کیدو څخه په موثرډول څارنه ترسره
کړي.

که چیرې پروژه پای ته ورسیږي څه پیښیږي ؟
په همدې ډول دا چې کله د شرکتونو مجموعه خپله پروژه پای ته
رسوي یا له ټاکلې سیمې څخه ځي څه پیښه به رامینځته شي
هرومرو باید په پام کې ونیول شي .په الیبریا کې Global Witness
موندلې ده چې کله شرکتونه خپل عملیاتونه پای ته رسوي یا پروژې
بل الس ته ورکول کیږي ،څه ناوړې پیښې رامینځته کیدای شي .کوم
خلک چې وړاندې د کان کیندنې شرکت له لوري دنده او کور
ورکړشوی ؤ ،یواځې پریښول کیږي .د شرکت لخوا چمتو شوي
خدمتونه او زیربناوې لکه روغتونونه پرمخ نه بیول کیږي ،او که د
کان کیندنې شرکتونه له مرستې څخه الس واخلي کیدای شي
ویجاړشي .کوم زیربناوې او خدمتونه چې وړاندې د شرکتونو
مجموعې لخوا بودیجه ورکول کیده یووارې پریښول شي یاهم د
پروژې تړلو له امله اهتمامات یې قطع شي ،مهمه ده چې ددې
خطرونو په وړاندې له پيل څخه ساتونکي اقداماتو ته پالن ونیول
شي .که نه نو محلي ټولنه به دپروژې له وړاندې څخه نور هم له
تاوان سره مخ شي ،په خاصه بیا که چیرې د شرکت ټولنیزومرستو
له امله پدې سیمه کې لږه پانګه اچونه وکړي .په افغانستان کې د
کومو پروژوپایښت په هکله چې د مرستې په بودیجو چلول کیږي
داسې ډیرې زده کړې شته چې  GIRoAاو دشرکتونو مجموعې ته
اړینه ده چې دې زده کړو ته پام وکړي ترڅو په راتلونکي کې دداسې
غلطیوله تکرار څخه مخنیوی وشي.

Social Provisions

د ټولنیزو شرطونو په اړه سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې
لپاره الندې ګام واخلي:

•

د اغیزمن شوي ټولنو سره په سیسټماټیک ډول بوخت کیدلو
لپاره یو بهیر په الره واچوي ترڅوددې سره هوکړه وکړي چې
ټولنیزه مجموعه د ټولنې سره د لیکلې هوکړه لیک په بڼه ومنل
شي.

•

دا څرګنده کړي چې د ګومارنې په هکله ژمنې په فرعي
قراردادونو کې هم ساتل کیږي او افغانانو ته دا ډاډ ورکړشي
چې که چیرې د شرکت په خوښه ددوی قراردادونه پای ته
رسول کیږي دوی به خوندي وساتل شي.

•

کارکوونکو لپاره د روزنې پروګرامونو څخه بیاکتنه وکړي
ترڅودا ډاډ ورکړي چې په اوږدمهال کې افغانستان ته ګټه کولی
شي.

•

د روغتیااو خوندیتوب دځانګړو معیارونو په هکله سره هوکړه
وکړي .

•

د عینک استوګنو درملنې لپاره د څارنې موثر میکانیزمونه
وکاروي.

•

دداسې ګامونه پورته کولو په اړه هوکړه وکړي چې د شرکت
لخوا ګومارل شوي کسانو او د ټولنې نورو کسانو ترمینځ د
اختالف رامینځته کیدو څخه مخنیوی وکړي.
د شرکتونو مجموعې په زیربنايي او بریښنارسولو پراختیاو
کې د محلي ټولنې حقونه ډاډه کړي.

په استخراجي سکټور کې GIRoAښايي الندې ګامونه
واخلي:

•

دا ډاډ ورکړي چې د ټولنیزو تسهیالتو او مرستې مجموعو په
پراختیاکې ټولنه له اول څخه په موثرډول برخه اخلي ،او په
محلي ټولنو باندې د پروژې ناوړه اغیزو لپاره پالن چمتوشوې
ده.

•

د کان کیندنې ټولو عملیاتونو روغتیايي او خوندیتوب کړنالرو
تشریحات د یو ړومبي موضوع په توګه خپورکړي.

•

د عینک پروژې مهمو سهمیه لرونکو سره د مشورې په مرسته
کومې زده کړې چې د عینک له ټولنیزو پروګرامونو څخه
ترالسه کیږي په نښه کړي ،ترڅو د راتلونکي قراردادونو په
خبرواترو کې وکارول شي او د راتلونکي ټولنیزو ارزونو لپاره
معیارونه چمتوکړي. .

•

پرروغتیا باندې د کان کیندنې فعالیتونوبالقوه اغیزو د څارنې
لپاره د معیارونو په هکله هوکړه وکړي. .

نړیواله ټولنه ښايي :

•

 GIRoAته روزنه او مالتړچمتوکړي ترڅو په ټولنیزو
پروګرامونو کې او د اوږدمهاله استوګنو باندې بالقوه اغیزې
په نښه کړي.

•

محلي مدني ټولنې ،رسنۍ او پارلمان ته روزنه او
مالتړبرابرکړي چې د ټولنیزو پروګرامونوڅخه څارنه او
نیمګړتیاوې په نښه کولو کې یې ظرفیت لوړشي.
د ټولنیزومجموعو په طرح کې د ټولنې موثرونډه اخیستنې ته
ځا ی ورکړي ،او د افغانستان لپاره پراختیايي مرستې د څارنې
او ارزونې په ګډ چوکاټ کې د کان کیندنې پروژو له ټولنیزو
اغیزو څخه څارنه وکړي.

 :ccپدې صورت کې د شخړو له امله د کان کیندنې عملیاتونه وتړل شو خو پخواني کارکوونکي او کورنۍ یې د تاوتریخوالي په ټوله موده کې الهم دشرکت لخواپه جوړشوي
کورونواستوګن ؤ ،پداسې حال کې چې د جګړې څخه وروسته د مایټل سټیل شرکت ته د کان له خرڅولو څخه وروسته د ویستل کیدو له ګواښ سره مخ ول .که څه هم دوی ته کورورکول د مایټل سټیل شرکت ذمه واري نه وه ،خو دولت
اړتیادرلوده ترڅو د بې کوره کیدو له ګواښ سره مخ خپلو تبعه ووته استوګن ځای برابرکړي.
.
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 .9د وراثت مسایل او سیمې پورې تړلي نور خطرونه
الندې برخه د لرغوني اثارو په یوه لو یه سیمه کې د عینک پروژې
سیمې موقعیت ته اشاره کوي او دې ته توجه کوي چې دا ټکر څنګه
د ښکاره کیدو په حال کې دی.

په تیرو څو کلونو کې ،د افغانستان د لرغونې اثارو په یوې لویې
سیمې باندې د عینک پروژې ناوړه اغیزوته د عامه خلکو توجه
ګرځیدلې ده .په تاسف سره ،د قرارداد السلیک کولو په وخت کې دې
موضوع ته بلکل پام نده شوې ،او په ټول قرارداد کې دا نده راغلې
چې په لرغوني اثارو باندې د پروژې اغیزه څنګه ارزونه او
څرګندیږي.

انسټیټیوټ یوه ډله په سیمه کې لومړۍ څیړنه پيل کړه 162.د کان
کیندنې پالن شوي عملیاتونو ته څیرمه یا په مینځ کې لږترلږه ،درې
لویې سیمې چې شپږ صومعې او ډیرزیات السي مصنوعات پکې
شاملیږي ،په نښه شويدي 163.په هرصورت د عینک قرارداد ،د
لرغوني اثارو احتمالي موندل کیدو په هکله هیڅ کوم شرط نه ده
ایښی ،او د چین ورځپاڼه رپوټ ورکړی چې د شرکتونو مجموعې د
164
قرارداد السلیک کولو په وخت کې د محلي تاریخ څخه خبرنه ؤ.
که څه هم  GIRoAاو دشرکتونو مجموعه دواړه د لرغوني اثارو
موضوع په وړاندې په نرمۍ سره غبرګون ښودلې دي ،او دپروژې
165
کار یې ځنډولې شوې ده ترڅو لرغون پیژندونکو سیمه وکني.

عینک د بودایانود لرغونوسیمو کوردی ،په سیمه کې پاتې اثار۲۰۰۰
کاله وړاندې مرکزي اسیا ته د بودیزم مذهب خپریدلو ترانزیټ الره
ښيي 161.دا ځای په  ۱۹۶۰کال کې د یوې لرغونې سیمې په توګه
وپیژندل شو ،او په  ۲۰۰۴کال کې د افغانستان لرغون پیژندنې

یولرغونی صومعه په ’مس عینک‘ کې د کیندل کیدو په حال کې ده .ددې صومعو ځایونه ناڅاپي ندي .داسې فکرکیږي چې بودايي راهبان ځکه د مس عینک (چې د “مسو وړه چینه” معنی
ورکوي) په سیمه کې دقیقا ځای په ځای شوي ؤ چې د سترو بناو جوړولو لپاره د مسورسولو ته السرسي ولري .که چیرې دا وضعه په ټوله افغانستان کې پیښیږي ،نو د هیواد د شتمن میراث
ساتلو او د ارزښتمنو زیرمو استخراج کولو ترمینځ موجود فشار څنګه کنټرول کیدای شي.
(اعتبار :جوني مهاري).
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 10چوکاټ :د کلتوري میراث ځواک
افغانستان ته ورته هیوادونوکې کلتوري میراث کولی شي د خلکو په یووالي کې ډیرمهم رول ولوبوي ،اود ټکر په وخت کې د بیالبیلو
ژبو ،مذهبونو ،او قومونو خلک "د یو مشترک یادونې یا هم مشترک نوی هویت لپاره پراړینو نښو او ټکو باندې سره راټول کړي’ :په
166
تنوع کې یووالی".
د  ۱۹۹۰لسیزې په ترڅ کې د بوسنیا-هرزه ګوینا وحشیانه ټکرونه وښودل چې کلتوري میراث د ملي هویت لپاره څومره مهم دی .هلته،
کتابتونونه ،ارشیف ،موزیم ،او مذهبي او تاریخي بناوې په قصدي توګه وران شول "ترڅو د سیمې مشترک یادونه له مینځه یوړل شي
او اختالف ته الره هواره کړي " . 167په پراخه کچه د کتابونو او مذهبي مواد لکه خزانه شوي اسالمي نسخو ویجاړول ددې هڅې یوه
برخه وه ترڅو داسې دلیل له مینځه یوسي "چې له مخه یې راتلونکي نسلونه ووایي چې یووخت په بوسنیاکې د بیالبیلو قومونو او مذهبي
دودونو خلک ګډ میراث درلودل" 169.د جګړې څخه وروسته ،دبوسنیا خلکو د ویجاړشوي ځایونو بیارغونه پيل کړه ،ترڅو "د خپل
170
هیواد څوکلتوري ،زغمونکي ټولنې تاریخي بیلګې او هغه بنیادونه چې ددې سیمې مشترک یادونوته درناوی کوي ،خوندي وساتي".
په  ۱۹۲۱کال کې اوسنۍ عراق په خپل جوړښت کې بیالبیلو قومونو ،ژبو او مذهبونو ته د یو ملي هویت ورکولو ګرانه دنده ترسره
کړې ده .دا خاوره په تیروخت کې د ’ مدنیتونو ځانګو‘ وه ،چې دا نښه یې د یووالي او ملي غروراحساس په رامینځته کولو کې مرسته
کړې ده . 171په وروستیو کلونو کې د جګړو ،تاوتریخوالي او چورتاالن له امله د عراق لرغونې سیمې چورشوي دي ،خو کلتوري
میراث یې الهم د ملي روح په توګه مهم رول لري ،او د هیواد ستراقتصادي عاید په توګه پیژندل کیږي ،ځکه چې کلتوري سیاحت د
عایداتو مهمه بالقوه سرچینه ده  . 172په هرصورت ،په عراق کې افغانستان ته ورته له خطرونو څخه دکلتوري شتمنیو ساتنه د
استخراجي سکټور له پراختیاڅخه وروسته ارزښت لري .ددواړو هیوادونو لپاره د بابیلون لرغونې سیمې مدیرې مریم عمران موسی
خبرې پرځای دي" :تیل او لرغوني اثار دواړه ملي شمتنۍ دي ،خو زه داسې نظرلرم :کله چې تیل پای ته ورسیږي ،زمونږ لرغوني
173
اثار به پاتې وي".

د مس عینک سیمې په یومعبد
کې د بودا لرغونې مجسمه .د
عینک کان سیمه همدارنګه د
افغانستان د یو ډیرمهم لرغونې
سیمې کور دی .ددې سیمې
تاریخي اهمیت د عینک
قرارداد له السلیک کولو څخه
وړاندې پیژندل شوی ؤ . . .خو
بیاهم قرارداد پدې اړه هیڅ نه
وايي
(اعتبار/AP :د رسنیوټولنه).
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په عینک کې موجودې بودايي سیمې د افغانستان او نړۍ دواړو
لپاره ډیرزیات ارزښت لري .د افغانستان اساسي قانون پرکلتوري
میراث تاکید کوي ،او افغانستان د یونسکو د میراث نړیوال تړون
غړی دی .د سیمې په هکله ډیرې هڅې روانې دي ترڅو د سیمې
نړیوال میراثي وضعیت ته وړاندې شي ،او دا پوښتنه پورته کوي
چې ایا پدې سیمه کې دکان کیندنې څخه مخنیوی وشي او ’ منع
شوی سیمه‘ وبلل شي که څنګه 174.په هرحال ،د فرانسې لرغون
پیژندونکو یوه ډله د  ۲۰۰۹کال څخه دیخوا د لرغون پیژندنې
’ژغورونکي تخنیکونو‘ په کارولو سره په سیمه کې په کاربوخت
دي ،او په بیړې سره لرغوني اثار سروې او کني ترڅو سیمه پاکه
175
کړي اود کان کیندنې فعالیتونوپیل کولو لپاره یوه الره برابره کړي
 .د نړیوال بانک په وینا  DAFAددې لپاره هم ساتل شوې ده چې "د
سیمې څخه ارزونه وکړي او کلتوري میراث لپاره یو اداري پال ن
176
چمتو کړي".

"دا کرکجنه خبره ده چې د داسې کلتوري میراث چې د افغان
خلکواو ،په حقیقت کې ټول بشریت پورې اړه لري ،سوړ او حساب
شوی ویجاړولو شاهدان اوسو .د بامیان بودایان د نړیوال میراث په
کتاب کې نه ؤثبت شوي خو وړتیایې درلودې او ددوی ویجاړول واقعا
یو کلتوري جرم ښکاره کوي . . .دا نه رغیدونکی تاوان دی .د
الزیاتو ویجاړیدو څخه مخنیوی لپاره هرشونی کارباید ترسره شي"،
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د یونسکو پخوانی عمومي رییس ،ښاغلی کویچیروماټسورا.

د لرغونې سیمې موضوع باید د عینک قرارداد له داوطلبۍ څخه
وړاندې په پام کې نیول شوی وای ،او د  MCC/JCLشرکتونو
مجموعې ته په ډاګه شوې وای ترڅو الندې وړاقدامات یې ترسره
کړې وای )۱( :دایې ارزولې وای چې ایا د بالقوه کلتوري اهمیت
درلودونکی په ټوله سیمه کې باید کان کیندنه وکړي؛ او( )۲که چیرې
په ټوله سیمه کې کارکول اړین موندل شوې وای ،نو د بودايي سیمې
پراثارو دناوړو اغیزوکمولو او دکان کیندنې عملیاتونو په ترڅ کې د
هرنوی څیز موندلو په هکله او داچې که چیرې ضروري وګڼل شي د
کارځنډولو په اړه هوکړې کړې وای .لکه څنګه چې دا نده شوی،
نومهمه ده چې اوس دواړه لوري د مناسبو پروسو په منلو کې سره
هوکړه وکړي.
که چیرې په پراخه توګه وکتل شي ،کومه اغیزه چې دلرغونو
اثاروموندنه دکان کیندنې پرعملیاتونو لري دا ښکاره کوي چې ولې
ښايي د قرارداد السلیک کولو او دشرطونو له منلو څخه وړاندې په
سیمه کې د قرارداد په وړاندې بالقوه خطرونو لپاره تیارۍ ونیول شي.
د داسې پروسو په الره اچول چې له اول څخه ورپورې تړلي مسایل
په نښه او بشپړښکاره شوي وي د لګښتونواو مهال ویش ښه اټکل
کولو او د پروژې خطرونو کمولو له الرې پانګه اچوونکي پانګونې
ته هڅوي.

په  ۲۰۰۱کال کې د بودا دوه لویو مجسمو ورانول چې د
وریښموالرې سربیره یې د شاوخوا  ۱۴۰۰کلونو لپاره د بامیان
حاصل خیزه دره څارله ،په نړیواله کچه وغندل شوه  . 177طالبانو د
لرغوني اثارو منفجرکولو پریکړه د بت پرستۍ پورې تړلي انځورونو
په وړاندې د مذهبي حکم پربنسټ نیولی ؤ 178.یولسیزې څخه
وروسته ،مونږ یووارې بیا د افغان خلکو کلتوري میراث الزیات
قرباني کیدلو شاهدان یو ـــ دا ځلې د اقتصادي پراختیا په بڼه کې.
د وه ښځې له هغه ژوره کندې
څخه تیریدلې چې د بامیان
لرغوني بودایانو څخه یو درول
شوي ؤ ،د  ۲۰۱۲کال د جون
میاشت .د ویجاړولو یوه ترخه
یادونه چې د افغانستان کلتوری
میراث باندې ترسره شو.
(اعتبار :س ج ت کین سکار/
مبتکرعوام).

 :ddدا د غوره نړیواله تجربو سره موافقه ده .د بیلګې په توګه د طبیعي زیرمو منشور۵فرمان د اغیزوارزونې او وروسته د څارنې په هکله داسې وايي چې “د پروژې په ټوله موده کې باید محیطي او ټولنیزه څارنه ترسره کړای شي او د
احتمالي بدواغیزو کمولو یا مخنیولو لپاره پالن چمتوشي” .د سره په موافقه ښایي په قرارداد کې د بشري حقونودرناوی په اړه د شرکت مسؤلیتونه څرګندې شي او همدارنګه د” څارنې او ارزونې د خپلواکو چوکاټونو” په مرسته د بشري
حقونو د څارنې په هکله ویناپکې شوی وي.

Heritage issues and Other Area-Specific Risks

د میراثي مسایلو او سیمې پورې تړلي نورخطرونو په هکله سپارښتنې
 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

پدې باندې سره موافقه وکړي چې د شونتیا په مطالعه کې
پرلرغونو اثارو د پروژې ناوړه اغیزې او نوی ځای ته د
موندل شوي اثارو وړلو لګښت ته پام کیږي.

•

ددې لپاره چې ډاډ ترالسه کړي چې د کان کیندنې فعالیتونو
پالنونه پرلرغونو اثاروباندې د ناوړه اغیزو کمولو ته پام کړې
ده د لرغوني اثارو د موندنې په برخه کې د اړوندو وزارتونو
او تجربه لرونکي کسانو سره اړیکې ونیسي لکه د اطالعاتو او
کلتوروزارت ،د لرغون پیژندنې ملي انسټیټیوټ ،او .DAFA

•

تردې دمه چمتوشوي اسناد چې د کان کیندنې فعالیتونو وخت او
ځای د جزییاتو سره ښيي خپورکړي ترڅو د لرغوني اثارو
کیندلو په اداره او لومړیتوب کې ورته توجه و شي.

•

د پروژې په ټوله موده کې چې کوم لرغوني اثار موندل کیږي،
په اړه یې واضحه کړنالرې خپله کړي.

•

د قرارداد په خبرواترو کې پردې سیمو د ناوړه اغیزو کمولو او
سپکولو اړتیا ته ځانګړی توجه ولري.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د ټولو هغو هڅو څخه چې د سیمې پرلرغونو اثارو باندې د
ناوړو اغیزو کمولو ،او د مصنوعي اثارو خوندي ساتلو لپاره
ترسره کیږي ،مالتړوکړي.

•

دا ډاډه کړي چې په راتلونکي کې د کومو پروژو لپاره د
مشاورینواو وکیالنو بودیجه ورکوي په محلي سیمه کې
لرغونو اثارو او نورو مسایلو ته ځانګړی توجه کوي ،او ډاډه
کړي چې د راتلونکي قراردادونو په مسوده (او قانوني
چوکاټونو) کې به دې ټکوته پاملرنه کیږي.

•

د افغانستان پراختیاسره د مرستې لپاره د څارنې او ارزونې په
چوکاټونو کې د کلتوري او میراثي ساتونکي اهتماماتو ته ځای
ورکړي.

په استخراجي سکټور کې  GIRoAښايي الندې ګامونه
واخلي:

•

په راتلونکي قراردادونو کې ،له اول نه د وړاندیزشوي سیمې
اجازه لیک پورې تړلي ټول بالقوه کلتوري ،تاریخي ،طبیعي او
ټولنیزخطرونه په نظرکې وساتي ،او مخکې له دې نه چې د
استخراج لپاره یې پریکړه ونیسي د وړاندیزشوي پروژې په
مجموعي ارزونه کې ورته پام وکړي.

په مس عینک کې دسرو زرو
یو سرموندل شوې ده ،د ۲۰۱۰
کال اوړی GIRoA .او
دشرکتونو مجموعه په ګډه
کارکوي ترڅو دا ډاډ ورکړي
چې د لرغوني اثارو سیمې
کیندنه او موندل شوي لرغوني
اثاربه په سمه توګه ځای په
ځای کیږي .آیا سیمه باید ټوله
وکیندل شي؟
(اعتبار :جوني مهاري).
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

 .10ارزونې او څارنه:
وروسته برخه د څارنې او ارزونې چوکاټ ته نظراچوي او ځانګړي
ګامونه په نښه کوي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې پروژه په سمه توګه
پلي شوې او ټولې قرارداد شوي ژمنې ترسره شوي دي.

مهمه نده چې یو قرارداد د پاڼو په مخ کې څومره ښه ښکاره شي،
یواځي هغه وخت ښه چلول شوی پروژه کیدای شي چې هوکړه شوي
شرطونه پلي او د ساتونکي اهتماماتو او ژمنو څخه په منظمه توګه
څارنه او ارزونه وشي .دې ته د السرسۍ موندلو لپاره ،دا اړینه ده
چې ډاډورکړ شي چې په قرارداد کې په منظمه توګه د جامع څارنې
او ارزونې ترسره کولو شرط ایښودل شوی ،او ډاډه کړي چې د دولت
یا ،په خپلواکه توګه ،د ټولنیزوډلو ،مدني ټولنې ،پارلمان او رسنۍ
لخوا د څارلو په وړاندې هیڅ ډول مستقیم او غیزمستقیم خنډ نشته دی.

 11چوکاټ :ایا  GIRoAتردې دمه څه کړي؟

180

کوم ګامونه چې  GIRoAد نړیواله ټولنې په مالتړ د عینک پروژې د ښه څارنې او ادارې ډاده کولو لپاره تردې دمه پورته کول ،پدې
ډول دي:

•

د ځینې قراردادشوي مادو په اړه یو لنډ معلومات موجود دی.

•

په تیرو شپږو میاشتو کې د ټولنیزو ارزونو جزییات ،او دپروژې پالنونو په هکله ځینې اساسي معلومات او پرچاپيریال باندې
سترې اغیزې خپورشوي دي.

•

د کانونو وزارت یوه ټولنیزه پالیسي په الره اچولې او د کان کیندنې پروژې ټولنیزو او محیطي ناوړو اغیزو ارزونې لپاره ځینې
پروسې کارولو ته چمتوکړې ده.

•

د کانونو وزارت د پروژې لپاره د شکایت میکانیزم جوړولو باندې بوخت دی.

•

د کانونو وزارت د عینک مقامات تاسیس کړ ،یو ریاست چې دنده لري ترڅو د پروژو په ټولو برخو کې د شرکتونو مجموعې سره
مرسته وکړي .دا ریاست تراوسه د ځمکې اخیستلو او د اغیزمن شوي ټولنو بیاځاپه ځای کولو ته توجه کړې ده.

•

نړیوال بانک یوې پروژې ته بودیجه ورکوي ترڅو دکانونو وزارت او دچاپيریال ساتنې ملي ادارې( )NEPAظرفیت لوړ کړي.

•

یوه موسسه ګومارل شوې ده ترڅو د پنځوکلونو لپاره په عینک کې د قراردادي ،محیطي ،ټولنیزاو کلتوري ساتنې مسایل وڅاري.

•

د سالکارۍ نړیواله ډله [ ]IAPچې د کان کیندنې په برخه کې د تجربه لرونکو کسانو څخه جوړه ده ،تاسیس شو ترڅو د عینک
پروژې داوطلبۍ بهیر وڅاري او د عینک قرارداد بیاکتنه وکړي.

ارزونې

د ارزونې پایلې په پام کې ونیسي.

په اول کې قرارداد غوښتنه کوي چې ټولنیزاو محیطي ارزونې ترسره
شي خو ددې ارزونو تازه کولو غوښتنه نه کوي ،یا د نورو ارزونو
ترسره کولو په یاهم د خپلواک ساتونکي اهتماماتو ،یاد ساتنې کوم
خپلواکه اهتمام په اړه کوم شرط ندی راغلی.

نورداچې د قرارداد په اساس د خپلواکه ارزونې مسولیت یواځې د
کانونو وزارت ته سپارل شوې ده ،دا به په بالقوه ډول شخړې ته الره
هواره کړي ځکه چې دکانونو وزارت د استخراج ودې او د کان
کیندنې عایدات ترالسه کولو ته زیاته توجه لري.

پدې اړه د جزییاتو نشتون چې د ګټورشونتیا مطالعې ،د کان کیندنې
پراختیا پالن ،او د پروژې مهال ویش په شمول د پروژې اسنادو کې
څه شاملیږي دا خبره نا څرګنده پریږدي چې دا اسناد به ترکومه بریده

دا د محیطي قانون سره ټکر لري ،چې پربنسټ یې د محیطي او
ټولنیزو ارزونو مسولیت  NEPAته سپارل شوېده .نړیوال بانک د
۲۰۱۱کال په سپټمبر کې یو رپوټ خپور کړ چې د کانونو وزارت او

Assessments and Monitoring

 NEPAسره ناسته لري ترڅو پخپلو مینځو کې د تصفیې ارزونې
مسولیت ویشلو په اړه هوکړې ته ورسیږي 181.فرض کوو چې د
ویش په اړه هوکړې ته رسیدلي ،دا باید خپورشوی وای او پدې اړه
چې د ګټوکوم بالقوه ټکر مخه ونیول شي جزییات وړاندې شوی وای.
لکه څنګه چې د عینک پروژې د بالقوه اغیزوپراخوالي ته اشاره
وشوه ،دا اړینه ده چې د ټولنیزو ،محیطي ،محلي اقتصاد ،بشري
حقونو ،کلتوري ،شخړې او فساد په اړه یو په اول کې او بیا په تازه
ډول پرله پسې ارزونې ترسره او خپور کړای شي ee .د داسې
ارزونکي په وړاندې مقابله وشي چې د  GIRoAیا د شرکتونو
مجموعې سره د اړیکې درلودلو ،یاهم دپروژې دوام کولو په صورت
کې د بیا ګومارل کیدو په موخه د پروژې مثبتو پایلو ته ډیره توجه
لري ،او د پروژې خپلواکه ارزولو لپاره اړین ګامونه پورته کړای
شي .دا ارزونې ښايي د کان لپاره په عملیاتي پالنونو کې ځا ی کړای
شي ،او که چیرې ضروري وي د کاري پالنونو په ډول او موقعیت
کې تغیرراوستل شي.

څارنه
څارنه د قاچاق د خطر په مخنیوي کې کلیدي رول لري همداراز د
پیسوغیر قانوني ورکړه ،او د بسپنو انحراف – چې ټول د دولت
بودیجې ته د عوایدو له ورتلو مخنیوی کوی او په بالقوه توګه په فساد
او تاوتریخوالي کې اخته کسانو ته د بسپنې زمینه برابروي.

د مرکزي آسیا دکان کیندنې تجربو پر بنسټ ،دا کا رټون هغه خطرونه توضیح کوي چې ،له
یوې خوا به دکانونو کمپنۍ کار د پلټنې په مهال له خڼډ سره مخامخ کړي ،او له بله پلوه به د
همغږي د له کبله په بیالبیلو ادارو کې د پلټنې کار په څو څو وارې تر سره شي .په افغانستان
کې ،دا مهمه ده چې څارونکوادارو ته اجازه ورکوي چې د پروژې ساحاتو ته الس رسی
ولري اود غوښتني پر مهال د پروژې اسناد ورته ورکړای شي .په عین وخت کې ،د کمپنۍ د
مسولیتونوآسانولو په موخه ،د پلټنې دغه ډول کارونه دې ته اړتیا لري چې په ښه توګه سره
همغږي شي او مفاهمه پکې موجوده وي.
(اعتبار :د زو محیطي شبکه /روسالن ولیټوف .)۲۰۱۲

د قرارداد پر بنسټ د  GIRoAله خوا مسول کسان اجازه لري چې د
ساحې څخه کتنه او څارنه وکړي او ترې غوښتل کیږي چې د کانونو
وزارت ته منظم رپوټونه چمتو کړي .د شرکتونو له مجموعې
همداراز غوښتنه شویده چې د کانونو وزارت ته ټول هغه مواد چې
تقاضا یې کوي آماده کړي .په هرصورت ،د دغه ډول معلوماتو د
چمتو کولو لپاره په یو ځانګړې زماني مقطع کې هیڅ ډول غوښتنې
نشته ،همداراز دا هم نده روښانه چې د  GIRoAکومې نورې ادارې
لکه د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې ځواک لري چې هغه معلومات
الس ته راوړې چې غوښتنه یې کیږي .د قرارداد هاخوا که نظر
واچول شي ،یوه کلیدي پوښتنه دا ده چې آیا د کانونو وزارت او د
چاپیریال ساتنې ملي اداره به ددې وړتیا ولري چې په اوسني وخت او
راتلونکې کې د عینک د پروژې څارنه وکړي.

کلتوري مالتړ چمتو کړي" 184.دا مهمه ده چې روښانه شي چې د
پلټنې د ظرفیت د اوچتوالې په موخه مالتړ چمتو شوی دی خو سره له
دي هم دا کار د افغانستان بنسټونه په نړیوالو سالکارانو پوري تړلي
پریږدي ،او دا روښانه نده چې څنګه د هغوی ظرفیت لوړیدالی شي
تر څو هغوی په خپله په راتلونکي کې ددې وړتیا الس ته راوړې چې
د پلټنې اغیزمن رول ولوبوالی شي .تر دې وړاندې ،د یادولو ده چې
د سال مشورو ډله په خپله هم په عینک کې له یوه روښانه مراعات
سره کار سرته رسولی دی ،او په دې تړاو یې سوالونه راوالړ کړیدي
چې آیا په رښتیا توګه هم دغه ډله اغیزمن کاري ګروپ اومالتړ په
الس کې لري چې هر څه په هغه ډول چې تمه يې کیږي سرته
ورسوي ،له دي ها خوا ،آیا کیدی شي له دغې ډلې په هیواد کې د
کانونو او نفتو د نورو پروژو لپاره کارواخیستل شي.

په داسې حال کې چې د عینک پروژې لپاره ’ د پروژې چارواکې‘
تنظیم شویدي ،د هغوی رول د شرکتونو د مجموعې د آسانتیاوو
برابرولو د غوښتنو په پرتله محدود دی تر څو وکوالی شي پروژه پر
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مخ بوځې ( لکه په مناسبه توګه د ځمکې د حقونو الس ته راوړل)،
تر دې مخکې باید د قرارداد د موافقت په بنا د څارنې او پلټنې په
موخه موافقه وشي.

د پروژې د څارنې لپاره نورې سرچینې محدودې دي .تر وزارت
هاخوا ،د استخراج په سیکټورکې د مدني ټولنې ښکیلتیا د اداراتو یوې
وړې شمیرې ته محدوده ده ،او همدارنګه پارلمان ته هم دا سکټور
نوی دی.

نړیوال بانک داسې یوې پروژې ته بسپنه ورکوي چې په یوه برخه
کې یې پر دې تمرکز کیږي چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره او د
کانونو په وزارت کې بنسټېز ظرفیتونه ورغوي .دغه کار په
ځانګړې توګه د هغوی د ظرفیتونو لوړولو ته پروګرامونه لري ترڅو
" یوه قوي څارنه او د قرارداد په تړاو د موافقې چوکاټ په الره
واچوي چې په هغه کې په ژوره توګه له هغو څارنو مالتړ کیږي چې
د عینک او حاجیګک د کانونو د پراختیا په برخه کې يې لري "183.
په داسې حال کې چې اوس وخت ،د سال مشورو لپاره یوه ډله په
کارګمارل شویده تر څو " د قرارداد سره تړلو موضوعاتوڅخه څارنه
وکړي او د پنځو کلونو لپاره د عینک د پروژې په تړاو ټولنیز او

د وخت په تیرویدو او له افغانستان څخه د نړیوال مالتړ له کمیدو سره
دا خبره ال هم ګونګه ده چې په راتلونکې کې به د پروژې له کارو
څخه څوک پلټنې ته دوام ورکړي .آیا هغوی به د داسې یوې سترې
پروژې د ادارې لپاره تجربه  ،اغیزمن مهارتونه او کافي شمیرې په
الس کې ولري؟ په راتلونکې کې د هر قرارداد له ورکړې سره  ،ال
هم معلومه نده چې اضافي پروژې به په اوسني وخت او راتلونکې
کې څنګه څارنه وشي؟ دا خبره تر اوسه پیچلې ده چې نړیوالې ټولنې
چې د دې پروژې په پیلولو کې يې د پام وړ رول لوبولی دی اوس دې
ته کتنه کوي چې څه کول په کار دي چې ډاډمنه کړي چې د دغه
سیکټور د اداره لپاره مناسب ظرفیتونه هم د کارکوونکو د شمیر په
برخه کې او هم د مربوطه مهارتونو او تجربو له اړخه په الس کې
لري.

 :eeدا دنړیواله غوره تجربو سره موافقه پرمخ ځي .د بیلګې په توګه ،د طبیعي زیرمو منشور۵فرمان د اغیزوارزونې او په تعقیب یې دڅارنې پرارزښت ټینګارکوي او وايي چې “د پروژې په ټوله موده کې ټولنیزه او محیطي څارنه د یوثابت
پالن سره یوځای په الره واچول شي ترڅو د پروژې ناوړې اغیزې کمې او ټیټ کړای شي” .د UNGPsسره د موافقې لپاره  ،قرارداد ښايي بشري حقونو ته ددرناوی په اړه دشرکت مسؤلیتونه روښانه کړي او” د څارنې ا وارزونې د
خپلواکه چوکاټونو” له الرې د بشري حقونو په هکله د دولت څارنې ته چمتووالی ونیسي”.
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

د پروژې ساتونکي اهتماماتو په برخه کې پرانیستې او خپلواکه څارنه
هم مهم رول لوبوي .داسي ډلې لکه مدني ټولنې ،پارلمان ،ډله ایزې
رسنۍ ،ټولنیز ګروپونه کوالی شي د دې د پلټنې لپاره مهم رول
ولوبي چې پروژه څه ډول په مخ روانه ده او په لومړنیو پړاوونو
کې مخکې له دې چې پیچلې ستونزې وزیږوي د خطر عوامل څنګه
په نښه کیدی شي .د دغه کار د حصولولو لپاره ،دا مهمه ده چې
روښانه شي چې دا ډول ګروپونه کوالی شي د پروژې اسنادو او
ساحې ته الس رسی ولري ،همداراز باید مناسبې غوښتنې چې په
قرارداد کې راغلې دي د دغه کار څخه مالتړ لپاره وکارول شي.
اړینه ده چې دغه کارونه د ضرورت وړ مالتړ او وخت ورکړل شي
چې خپلو مهارتونو او ظرفیت ته وده ورکړي او همداراز خپلو هڅو
ته همغږي ورکړي ترڅو د یوې اغیزمنې څارنې د برابرولو لپاره کار
وشي .همدارنګه د هغو ډلو لپاره باید امنیتي خطرونه په نښه شي
چې په سیمه کې په کاربوخت دي .د کانونو په برخه کې د تحقیقاتو په
الره اچول ،په ځانګړی توګه د افغانستان په څیر شرایطو کې ،کیدلی
شي په ځانګړې توګه زیانمنونکي وي 185.د مدني ټولنو دغه ډول
ګروپونه د اغیزمنو عملیاتو تر سره کولو ته له دې کبله هم اړتیا لړي
چې هغه خطرونه چې روښانه کول او پیژندل یې اړین دي په ګوته
شي ،تر څو له هغو سره مرسته وشي چې له قانوني ،فزیکې او
سیاسي زیانونو څخه ځان وساتي.

په تیره لسیزه کې ،په منځنۍ کچه ،په ټوله نړۍ کې هره اونۍ تر یوه
کس څخه زیات داسي کسان وژل شویدي چې د طبیعي سرچینو د
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مسایلو په تړاویې خبرې یا څیړنې کولې.

له بده مرغه ،دا کړنالره چې مدني ټولنه د افغانستان په استخراجي
سکټورکې ښکیل کړای شي تراوسه پورې نده ترسره شوی .په داسې
حال کې چې نړیواله ټولنه په مستقیمه توګه د  EITIپه پروسه کې
برخه لري ،او د کانونو وزارت له الرې د مدنې ټولنې سالمشورې
پرمخ ځې ،داسې معلومیږي چې د مدني ټولنو بیالبیلو پروسو ته د
راوستلو لپاره ډیره لږه همغږي لیدله کیږي .دا کار د مدني ټولنو د
سال مشورو د عملي کیدو پر مهال د معلوماتو له کمښت سره هم
مخامخ دی او په دې اړه هم معلومات نشته چې کومې ډلې پکې
شاملې دي .دغه اقدامات باید په یو ثابت ډول د وړاندیز شویو سال
مشورو له اعالنولو سره چې له مخکې څرګند شویدي او نیټې یې
روښانه شویدي بدلون ومومې ،او د مدني ټولنې ټولې ډلې باید له
اړوندو کارپوهانو سره یو ځای په دغه پروسه کې د برخه اخیستلو
وړتیاوې ولرې .په روان حالت کې د مدني ټولنې موثره ښکیلتیا په
وړاندې لوی خڼډ دا دی چې خلک ویره لري که په روښانه توګه
وغږیږي نو کیدای شي دوی له رسمي پروسو بې برخې شي – دا د
مخنیوي هغه ډول دی چې باید د یوه لومړیتوب په توګه ورسره
معامله وشي.
له دې څخه ارته ،د دې لپاره چې ډاډ تر السه شي چې  GIRoAته د
شرکتونو د مجموعې د پیسو ورکړه په سیسټماټیکه توګه تر څارنو
الندې ونیول شي ،دا غوښتنه باید وشي چې پيسې ټولې یوځانګړی
دولتي حساب ته وسپارل شي .د مالیې وزارت هغه خوشحالونکی ګام
هم پورته کړیدی چې د عینک د پروژې په تړاو یوه ځانګړې کرښه
روښانوي او یو لړ اضافي تبصرو ته زمینه برابروي چې دغه پروژه
به یې پر ملي بودیجې لري .همداراز له دغو منابعوڅخه ګټه
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اخیستونکو ته له سرچینو د غوره عوایدو الس ته راوړل سمبالوي.
دغې خبري ته پراختیا ورکولو لپاره دا سپارښتنه کیږي چې په ملي
بودیجه کې باید د استخراج د صنایعود برخې عواید د نورو کورنیو
عوایدو له سرچینو څخه بیل کړای شي ،او د عینک په څیر لویو
پروژو ته باید د ال ډیرو جزییاتو برابرول په پام کې ونیول شي.

په ګانا کې ،د سیمه ایزې ټولنې یو غړی هغه رپوټ وړاندې کوي چې د هیواد د ځنګلونو
سیکټور د روڼوالې ارزونه کوي .دا دغه روانې پروژې یوه برخه ده چې له ځڼګلونو په
شتمنو هیوادونو کې له سیمه ایزې مدني ټولنې مالتړ کوي چې د پالیسي جوړونکو او مالتړو
ښکیلتیا د ځنګلونو د برخې د حسابي ادارې په تړاو خوندي کړي .دې ته په ورته قضیه کې،
مدني ټولنه کوالی شي د افغانستان د استخراج برخې غوړیدونکو صنایعو ته د حکومتولي په
پیاوړتیا کې قاطع رول ولوبوي ،په ځانګړي توګه د استخراجي قراردادونو له پلي کیدلو څخه
د څارنې له الرې.

د خپلواکه کارپوهانو ډلې
د پروژې د عوایدو اداره او ورسره تړلي مصارف د یوه خپلواکه او
کارپوهې ډلې په ګمارلو سره پیاوړي کیدی شي ،چې د پروژې د
اقتصادي ،ټولنیز ،بشري حقونو ،کلتوري او محیطي اجزاوو
څرکندولو واک ولري .د بیلګې په توګه په اندونیزیا کې ،د سالکارانو
یوه خپلواکه ډله رامنځ ته شویده تر څو په وسیټ پاپوا کې د ټنګو د
مایع طبیعي ګاز په پروژه کې ترې کار واخیستل شي ،او د اقتصادي،
سیاسي ،او ټولنیزو مسایلو پوښلو واک ورکړشوی ؤ .پدغه قاعده کې
د سالکارانو ډلې پدې اړه مشورې ورکولې چې عایدات څنګه اداره
شي ترڅو محلي خلکوته یې زیاته ګټه ورسیږي ،په سپارښتنو کې د
روڼوالي وده ،د پلټنې په سیسټم کې د نمګرتیاو په نښه کول او د محلي
ټولنې څخه د مالتړلپاره د ټولنیزې پرمختیا خیریه شرکت بودیجه
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ورکول شامل دي.
نړیوال بانک له وړاندې نه د کارپوهانو یوې ډلې ته بسپنه ورکوي،
 IAPچې د کان کیندنې په اړه نړیوال تجربه لرونکي کسان پکې
شامل دي او دنده لري ترڅو د حساسو پروسو څخه خپلواکه څارنه
وکړي .د عینک په پروژه کې  IAPله مخکې ښکیل دی ،چې په
قرارداد کې د " انصاف" نظریه توضیح کوي،او " په قرارداد کې د
موجودو موافقتنامو د تامینولو په موخه د رغوونکو وړاندیزونو مسله
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د قرارداد او تولیداتو په هماغه پیل کې ترکار الندې نیسي".

Assessments and Monitoring

د کانونو وزارت  Global Witnessته ویلي وو چې دغه مفکوره د
کانونووزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې وه 192.په داسې حال کې چې
مونږ په دې ونه توانیدو چې دغه برخه په نوموړې ویبپاڼه کې الس ته
راوړو ،دا کار مو نه اوس او نه په تیرو دولسو میاشتو کې وکوالی
شو ،له دې معلومیږي چې څو میاشتې مخکې بیرته لرې شویده .دغه
کار د دغو خپلواکو کارونو ګټه کمزوري کوي ،له دې کبله چې د
افغانستان خلک نشي کوالی دغه ټکي وګوري چې د کارپوهانو د
دغې ډلې له الرې پيژندل کیږي ،همداراز څارنه کیږي چې دغه ټکې
باید څنګه وساتالی شي تر څو په روانې پروژې او د راتلونکې په
تړاو هغو پروژو ته چې تر خبرواترو الندې دي وکاریدالی شي.
 Global Witnessد عینک د قرارداد په تړاو د هغه رپوټ کاپې
خوندي کړیده چې او سمهال زمونږ د ویبپانې له الرې د السرسي وړ
ده .د  IAPله لوري نور ټول رپوټونه باید په عامه توګه خپاره شي،
له هغو سره باید د مربوطه غړو مسلکې پس منظر هم یو ځای وي.
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د  IAPپه وړاندې د اندیښنو لپاره د حل الرې د موندلو په موخه ،د
استخراج له سکتور سره په تړاو د یوې ال ستري څارنې په الره
اچولو ته یوه ممکنه الره دا ده چې له دغه کار سره خپلو شرایطو ته
پراختیا ورکړو تر څو د عینک د پروژې څارنې ته پوره پوښښ
ورکړو او دا کار د کانونو د برخې په نورو پروژو کې هم عملي
کوالی شو .د دغې ډلې د ودرولو عملیات په بشپړه توګه توصیف
شویدي ،او هغه غړي چې د مناسبې پوهې او تجربې درلودونکي دي
د یوه بنسټ په بڼه کوالی شي چې له ټولنیزو ،چاپیریال ،بشري
حقونو ،اقتصادي او سیاسي موضوعاتو څارنه وکړي.

د  IAPپه اړه یوه بله اندیښنه دا ده چې د کانونو له وزارت سره
اړیکه لري .هغه غوښتنې چې له  IAPسره د ناستو په تړاو شویدي
او یا هم د هغو د شرایطو د منابعو کاپي پکې غوښتل شویده ،د داسې
یوې اړیکې وړاندیز کوي چې په بالقوه توګه د  IAPهغه وړتیاوې
چې د یوې اغیزمنې اوبشپړي مستقلې پلټونکې ادارې په بڼه یې
درلودالی شي کمزوري کوي 193.دا مهمه ده چې روښانه شي چې د
 IAPد منابعو شرایط تر کتنې الندې نیول شویدي تر څو په دې
هکله ډاډ تر السه شي چې هغوی ددې وړتیا لري چې له دغو ناستو
سره پرته له دې چې د کانونو وزارت ته مراجعه وکړي موافقه
ښکاره کړي ،او دا چې د منابعو دغه شرایط خپاره شویدي.

د کیمیرون په کیریبي کې د
چاډ-کامیرون د تیلو سیمې او د
پایپ الین پروژې څخه د
څارنې لپاره چې د محلي خلکو
سره د بګیالي (پایجیمي) کیمپ
په لوري ځي ،د سالکارۍ
نړیواله ټولنې د غړو یوه ډله
ګومارل شوې ده .د سالکارۍ
دا ډله د هغو نړیوالو پوهانو
څخه جوړه شوې ده چې د
حکومتولۍ ،عامه مالي اداره،
محیطي مسایل ،او دټولنې
پراختیا په هکله کافي معلومات
لري.
(اعتبار :چاډ-کیمرون .)IAG
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د پلټنې او ارزونې په تړاو سپارښتنې
نظارت مسولیتونه په سمه توګه په نښه شي ،او د ساتونکو
اهتماماتو ټول هغه جزییات باید خپاره شي چې د کانونو وزارت
په ددو برخو کې د منافعو د ټکر مخه ونیسي چې یو د پانګه
اچونې د پیاوړتیا او سمبالولو برخه ده او دوهم د دغه وزارت
پلټونکی رول دی.

 GIRoAاو دشرکتونو مجموعه ښايي د عینک پروژې لپاره
الندې ګام واخلي:

•

د عینک په قرارداد کې باید سمونونه راوستل شي ترڅو
هغو شرایطو ته لوری ورکړي چې د ټولنیزو او له
چاپیریال سره تړلو ارزونو نوي تغییرات ،همداراز پر
محلي ټولنې د بالقوه تاثیراتو په اړه اضافي ارزونې ،د
بشري حقونو او د پام وړ کلتوري ساحاتو لپاره ،او په
دغو موضوعاتو کې له قرارداد سره په تړلو برخو کې
خپلواک او دوامداره څارنه چمتو کړای شي.

•

په دې باید ډاډ تر السه شي چې BFS، MDP ،او د
پروژې مهال ویش له چاپیریال سره تړلو ،ټولنیزو ،بشري
حقوقو ،کلتوري او سیمه ایزو اقتصادي موضوعاتو ته
ارزښت ورکوي ،او په ګډه سره به دغه ټول مواد له ټولو
ارزونو سره یو ځای له بشپړیدلو سره یو ځای عامه الس
رسي ته وړاندې شي.

•

د روان  IAPترکیب او ټول جزییات باید خپاره شي او
همداراز ټول هغه رپوټونه چې دعینک په پروژه کې جوړ
شویدي باید خپرولو ته وړاندې شي .د  IAPد ودرولو
قانون باید تر بیا کتنې الندې ونیول شي ( او خپور شي)
تر څو د دې موقع برابره شي چې له  GIRoAپه
خپلواکه توګه کار وکړي چې له دې سره به اغیزمنه
څارنه سرته ورسوالی شي.

•

که پورته روښانه شوې سپارښتنې عملي شي ،د ودرولو
د پروسې وده او د  IAPترکیب ته باید دیر پام و شي ،تر
څو له ټولنیزو ،چاپیریال ته تړلو ،بشري حقونو ،کلتوري
او سیمه ایز اقتصاد برخې تر خپلواک نظارت الندې
راشي.

•

د ټولو هغو ارزونو بشپړ جزییات چې د کانونو او د ریل
الرې او ورسره تړلو نورو زیربناوو سره په اړیکه کې
دي باید خپاره شي.

•

هغو شرایط باید ټول په نظر کې ونیول شي چې له مخې
به یې د عینک له پروژې څخه د شرکتونو د مجموعې د
پیسو تادیه د افغانستان د حکومت ځانګړې شوي حساب
ته ورکړل شي.

په استخراجي سکټور کېoAGIRښايي الندې ګامونه
واخلي:

•

ډاډ تر السه کړي چې د کان کیندنېپه تړاو مفصلې ټولنیزې،
چاپیریال ته تړلې ،او سیمه ایزې اقتصادي پایلې تر استخراج
مخکې سر ته رسیدلې دي او خپاره شویدي ،او ټولنه د استخراج
د برخې د پرمخ بیولو لپاره د تصامیمو په نیولو کې برخه
اخیستالی شي.

•

د کانونود وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر منځ د
موافقتنامو ټول جزییات باید خپاره شي تر څو له کان څخه د

•

په دې باید ډاډ تر السه شي چې د استخراج د برخې کمپنۍ د
قرارداد له مخې په دې مکلف دي چې رسمي پلټونکو ته اجازه
ورکړي چې ساحاتو ته الس رسی ومومي او همداراز هغه
اسناد او معلومات ورته برابر کړي چې د یوه ځانګړي او
معقول زماني چوکاټ دننه غوښتل شویدي.

•

د  IAPاو استخراج سکتور په تړاو د خپلواکې څارنې نورو
ادارو له خوا جوړ شوي رپوټونه باید خپاره شي.

•

د راتلونکو پروژو لپاره د سال مشورو د یوې خپلواکې ډلې
ګومارل باید په پام کې ونیول شي.

نړیواله ټولنه ښايي :

•

د موجودو پروژو د پلټنې او ارزونې په موخه باید د ظرفیتونو
لوړولو ته لومړیتوب ورکړل شي او له دې الري د نویو پروژو
پراختیا ته مالتړ چمتو کړي.

•

افغان کارکوونکو ته باید تخنیکي مالتړ او مرستې چمتو شي
چې د عینک پروژې او د کانونو په برخه کې له نورو پروژو
څخه پلټنه اوڅارنه وکړای شي .دا کار باید د پروژې په اوږدو
کې او تر تړلو وروسته سرته ورسول شي.

•

د  GIRoAاو د شرکتونو مجموعې سره کار اومرسته وکړي
ترڅو د عینک پروژې د اقتصادي ،ټولنیز ،بشري حقونو،
کلتوري ،محیطي او سیاسي اړخونو په هکله د سالکارانو
نړیوالې ډلې واک پراخ یاهم تاسیس کړي .باید ډاډ تر السه
کړي چې د دغې ډلې الس ته راوړنې د یوه زماني چوکاټ پر
بنسټ او د الس رسي وړ ډول سره خپریږي. .

•

د نویو قراردادونو لپاره ،باید له نړیوالوبسپنو ګمارل شوي
قانونې سالکاران دهغو شرایطو د تطبیق لپاره روزنه ورکړي
چې دا ډاډمنه کوي چې حکومت او خپلواکې ادارې معلوماتو ته
الس رسی لري او د هغوساحاتو لپاره چې د فزیکې پلټنې اړتیا
ورته لیدل کیږي په موثره توګه په ټولو پروژو کې کار کوالی
شي.
مدني ټولنې ته باید مالتړ او روزنه چمتو کړي ،همداراز باید د
پارلمان وکیالنو او د محلې ټولنو ګروپونو ته پاملرنه وشي تر
څو د محلي ټولنې د ښکیلتیا په تړاو د  GIRoAپر فعالیتونو د
څارنې وړتیا لوړه کړي؛ له دې کار سره به د پیژندنې ،د کانونو
د پروژو د اغیزو کمولو او ټیټې کچې ته رسولو او په قاطع
توګه د استخراج په برخه کې د پریکړو کولو ته کاریدالی شي.
ارزونې او د څارنې پرانیستی او خپلواک معیارونه د بسپنه
ورکونکو په اداره او د ارزونې په چوکا ټ کې ځای په ځای
شي.

Conclusion

پایله
د عینک پروژه د افغانستان د راتلونکې لپاره بنیادي ارزښت لري .که
چيرته په سمه توګه اداره شي،کوالی شي په راتلونکې کلونو کې
سترې اقتصادي او ټولنیزې ګټې رامنځ ته کړي .که په سمه توګه
اداره نشي ،دا کوالی شي په جدي توګه اوږدمهاله پراختیا او امنیت
تر اغیزې الندي راولي ،او په راتلونکې کې به د بهرنیو پانګه اچونې
لپاره چې ډیره اړتیا ورته لیدله کیږي خراب دود پریږدي .د ارزونې
د رابرسره کیدو سره سم د دغه تړون یو د زیربناو څخه یعني ’د
بالک رغول‘ال زیات تقویت ته اړتیا لري .د افغانستان اسالمي
جمهوري حکومت ،کونسورټیم ،سیمه ایزه او نړیواله ټولنــــــــــــــه
ټول مسولیت لري چه د هرنظره او د هرلوري لپاره د دغه پروژې د
’بشپړ بریالیتوب‘ په برخه کې خپل رول ولوبوئ .د افغانستان
ولسمشر حامد کرزی د خپل وروستي فرمان په لړ کې د ښه
حکومتداری او حساب ورکونې په برخه کې کلک موقف اختیار
کړی ،مونږ په خپل وار سره د شخص ولسمشر او د هغه په مشری
ټول حکومت څخه په ډینګه غوښتنه کوو چه د یادو موخو د تحقق په
موخه د خپلې هڅې کړندی او جاري وساتي .لومړۍ ګام باید داوي
چې د عینک قرارداد او نور تړلي هوکړې په بشپړ او وروستۍ بڼه
کې خپورکړای شي.
د عینک څخه اخوا ،د لیږد څخه وروسته د افغانستان په راتلونکي کې
د بودیجې خال پوښتنې لپاره ځواب موندل ددې المل شو چې د
انحصاري قراردادونو مهال ویش ګړندي شي .په تیرکال کې ،د
انحصاري قراردادونو یو لړۍ السلیک شو ، ffاو ډیر نور پریښول شو
ترڅو په راتلونکي میاشتو کې تعقیب کړای شي .په عین موده کې ،د
عینک پروژه په روان بې ثباته چاپیریال کې د استخراجي صنایعو په

الره اچولو کې په څرګنده توګه پیچلتیاوې ښکاره کړي .مهمه دا ده
چې دا زده کړې د ملي عوایدوچټکه ترالسه کولو ترفشار الندې له
السه ورنکړشي .له بلې خوا ،که چیرې درسونه زده او پروسې
پیاوړي شي ،اغیزه به یې پرملي او شخصي عوایدو مثبته وي .اوس
افغانستان دا موقع لري چې دعینک څخه السته راغلي تجربې په مثبته
توګه وکاروي. .
 GIRoAدا موقع لري چې د لیږد څخه وروسته د افغانستان
راتلونکي لپاره نقشه وکاږي .د بن او ټوکیو په غونډوکې د ښه
حکومتولۍ لپاره ترسره شوي مهمو ژمنو په اساس GIRoA ،کولی
شي چې د خپل نړیوالو ملګرو سره ګډ کاروکړي ترڅو دداسې
سکټور په الره اچولو لپاره معیارونه چمتوکړي چې په ریښتیا افغان
خلکو ته ګټه ورسوي .لکه څنګه چې د افغانستان څخه بهرته د
نړیوالې ټولنې لیږد روان دی ،دا یوه طاليي موقع ده چې یو مثبت
میراث پریږدي .په سمه الره کې د استخراجي سکټور برابرولو سره
افغانستان کولی شي د نړیوال مالتړ او روزنې څخه ګټه واخلي او
ددې کړکیچنې مودې په ترڅ کې د افغانانو ظرفیت ته وده ورکړي او
د خپلواک او نیکمرغه راتلونکي په لورخپله الره هواره کړي.
افغانستان او ملګري یې ښایي خپل ټول ځواک په کار واچوي ترڅو
همداسې پیښه وشي.

ولسمشرکرزی (وړاندې ښی
خوا) او د چین
ولسمشر(وړاندې چپ خوا) په
۲۰۱۲کال کې د چین څخه د
ولسمشرکرزي دکتنې په ښه
راغالست غونډه کې.
(اعتبار/AP:د رسنیوټولنه).

 :ffپه تیرو ۱۸میاشتوکې چې کوم قراردادونه السلیک شوي دي پدې ډول دي :په بغالن والیت کې د قره زاغان د سرو زروقرارداد ،په هرات کې د سمنټو قرارداد ،په پروان والیت کې د ګدا خیلو د کرومیټ قرارداد ،په سرپل والیت کې د
انګوت نفتي سیمې قرارداد او دافغانستان په شمال لویدیځ کې د آموسیند په څنډوکې د دریو نفتي بالکونو قرارداد..
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 ۱ضمیمه :د عینک د مزایدو جدول
د عینک پروژې لپاره دکانونو وزارت د مزایدو مقایسوي جدول د ګټونکي کانسرشیوم په شمول
شرکت
ټولټال پانګونه

هنټرډیکسون
انکارپوریشن

MCC
[کانسورشیوم]

کزاخمیس کارپوریشن،
LLC

Strikeforce
Limited
Cyprus

فیلیپس ډوج کارپوریشن،
LLC

 2.9میلیارډه ډالر

 1.7میلیارډه ډالر

 2.2میلیارډه ډالر

 0.9میلیارډه ډالر

Billion USD 2.4

د تولید پروسه (پړاوونه)

د ټولومحصوالتو ټینګول،
ویلې کول ،او کتوډ کاپر په
افغانستان کې ترسره کیږي

د تولید لومړۍ ټینګول او
کتوډ کاپر د  SX/EWله
الرې په افغانستان کې ،د
ځانګړي ټینګولو فلترلپاره
پوټانشیل

د ټول تولید ـ ویلې کول ،او
کتوډ کاپر په افغانستان کې
ترسره کیږي

د تولید لومړۍ ټینګول او
کتوډ کاپر د  SX/EWله
الرې په افغانستان کې ،د
ځانګړي ټینګولو فلترلپاره
پوټانشیل

Production of
Concentration in
Afghanistan

د تولید پیل

ډیرزیات فلتر،SX/EW ،
پنځم کال ،د سرچینې په
اساس شپږم کال

اووم کال

شپږم کال

Year Four

د امتیاز حق لویه سلنه

د انرژي تولید
چاپيریال
افغان دولت ته دبونس
ورکول (په میلیون
ډالرو)
دزیربناجوړول (دریل
الرې پانګونه)

 ۲کلونه ډیرزیات فلتر کول
 ۴کلونه ټینګول

%19.5

%15

%18.1

 ,%12.5چې په اعظمي
ډول په کال کې 100
میلیونه ډالرو ته رسیږي

%7,5

Mw 400

Mw 100

Mw 350

Mw 15

Import Power from
outside

د نړیوال بانک د
ایکواټورمعیارونه

د نړیوال بانک د
ایکواټورمعیارونه

ژمنه نشته

د نړیوال بانک د
ایکواټورمعیارونه

World Bank
Equator Standards

808$

100$

2$

243$

 3قسطونه

څوقسطونه

 1قسط

څوقسطونه

Multiple
Installment

هوکې

نه

هوکې

نه

No

238$

Appendix one and two

 ۲ضمیمه :د عینک قراردادي مادو په هکله عامه معلومات

194

 د شرکتونو مجموعې ته ښايي له دولت سره د ز یربنا اوسیمه ایزه پراختیا په پالن جوړولو کې مشوره او مرسته
وکړي ،چې دا به په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته وده
ورکړي او پروژې ته هم ګټه رسوي.

اقتصادي شرطونه

•

د شرکتونو مجموعه ژمنه کړې ده چې  ۸۰۸میلیونه ډالر
پرته له ځنډ څخه ورکړي چې د پراختیايي معیارونو سره
کښل شوې ده:
  ۸ .۸۰میلیونه ډالر د قرارداد پرمهال د  ۲۰۰۸کالسپټمبرپه نیټه کې
		  ۶ .۱۶۱میلیونه ډالر د ګټورتوب شونتیا مطالعې لهمنل کیدو سره ورکول کیږي؛ او
  ۶ .۵۶۵میلیونه ډالر د سوداګري تولید له شروع کیدوسره سم ورکول کیږي.

•

د امتیاز حق اعظمي سلنه.%19,5 :

•

د شرکت ټول ټال پانګه اچونه ۹ .۲ :میلیارډه ډالر.

ټولنیزشرطونه:
د پروژې په سیمه کې د زیربناو او ټولنیزپراختیا په اړه د
شرکتونو مجموعې ژمنې پدې ډول دي:

•

د بیا ځای په ځای کولو او تاوان ورکولو پالن:
		 د شرکتونو مجموعې څخه غوښتل شوې ده چې کوموکسانو ته چې د پروژې په سیمه یا شاوخوا سیمه کې د
کان پراختیايي فعالیتونو څخه اغیزمن شوي دي ،تاوان
ورکړي.
		 تاوان به د عینک د عملي کیدو وړ قوانین او په نړیوالهکچه منل شوي اصولو په بنسټ ټاکل کیږي.
		 بې ځایه شوي کسانو ته په داسې سیمه او شرایطو کېځای ورکول کیږي چې ددوی د ژوند کیفیت خراب
نکړي او هم د استوګنو د ژوند پروسایلو ناوړه اغیزه
ونلري.
		 دا سې ځای په ځای کول ښايي د نړیوال بانک د ځایپه ځای کولو الرښودونو په اساس ترسره شي.
		 په شاوخوا کلو او استوګنو باندې د کان پراختیا اوعملیاتونو ناوړه اغیزې کمولو لپاره ،د شرکتونو
مجموعه د شاوخوا کلو او استوګنو د ګټې لپاره
دمرستې یو پروګرام لګښت ورکړي او په الره
واچوي.

•

محلي او سیمه ییزې ګټې:
 ددې لپاره چې د پروژې ټولنیزې اغیزې ښکاره شي اوسیمه ایزه اقتصادي او ټولنیزې ګټې چې د پروژې څخه
مینځته راځي پاییدونکي او لوړې کړای شي ،د شرکتونو
مجموعې څخه غوښتل کیږي چې د پروژې غوښتل شوي
زیربناو د اغیزو څخه خپله مطالعه د دولت له مطالعو سره
همغږي کړي او د شرکتونو مجموعې زیربنايي عملیاتونو
ته د والیت ،سیمې او هیواد په زیربنايي عملیاتونوکې ځای
ورکړي.

•

کور جوړول او طبي ودانۍ:
		 د شرکتونو مجموعه خپلو کارکوونکو او نږدې کورنیوته یې په مناسبه بیه کورونه جوړوي.
		 د کورونو ودانیو دقیق شمیر ،ډول او ځای دټولنیزاغیزې په ارزونه کې ټاکل کیږي چې د MCC
لخوا د دولت په مشورې ترسره کیږي.
		 د شرکتونو مجموعې څخه غوښتل شوې ده چېخپلوکارکوونکو او کورنیو لپاره یې او ټولو دولتي
چارواکو ته چې د قرارداد په سیمه کې کار کوي وړیا
طبي پاملرنه او څارنه برابر کړي.
		 د شرکتونو مجموعه اداري ډله ګوماري او مناسبدرملتون ،کلینیک او د رغتون وداني جوړوي.

•

ښوونځي:
		 د شرکتونو مجموعه لکه څنګه چې د ټولنیزې اغیزېپه ارزونه کې ټاکل شوې ده د کارکوونکو او د عینک
شاوخوا سیمو کې استوګنو خلکو ماشومانو ته ابتدايي
او ثانوي کافي زده کړې په وړیا توګه چمتوکوي.
		 د شرکتونو مجموعه د ابتدايي او ثانوي زده کړو دوړاندي کولو لپاره کافي ښوونځي جوړوي.
		 د شرکتونو مجموعه خپلو هغه کارکوونکو لپاره چههمداس اوس عمال کار ترسره کوي ،د نرسري او
وړکتون سهولت چمتو کوي.
لوبه او خریداري کول:
		 د شرکتونو مجموعه به د اړوندو دولتي چارواکو پهمشورې سره د کارکوونکو او محلي استوګنو لپاره د
لوبې او تفریح مناسب ځایونه جوړ کړي لکه جمنازیم
او د لوبې میدانونه او د هغوی مالي تمویل به پرغاړه
واخلي.
		 د شرکتونو مجموعې څخه غوښتل شویده ترڅو دکارکوونکو او محلي استوګنو هوسايي او کارونې لپاره
یومارکټ/د خرید کولو ځای جوړ کړي.
		 د شرکتونو مجموعه به کارکوونکو او کورنیو ته یې دمذهبي فعالیتونو سرته رسولو لپاره ځانګړي ځایونه
چمتوکړي.

•

د افغان وګړو په کارګومارنه:
 د عینک پروژې په عملیاتونو کې د شرکتونو مجموعېڅخه غوښتل کیږي ترڅو په څومره زیاته کچه چې شونی
وي افغان پرسونل وګوماري.
 پدې کې دا هم شامله ده چې  ٪۱۰۰غیرمسلکيکارکوونکي د افغان وګړو څخه واخیستل شي.
 د ګومارنې په هرتصنیف کې د ټولو موقعیتونو لکهمسلکي ،دفتري ،تخنیکي او اداري یوه ټاکلې سلنه افغان
وګړو ته سپارل کیږي.

•
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آیا د مسو کان پخپل ریښتونی ارزښت معامله شوی؟ د عینک قرارداد پیاوړی کول ـــ د افغانستان دکان کیندنې لومړی لویه معامله

•

روزنــــــه:
		 د شرکتونو مجموعه ښايي د محلي خلکو بشري ځواکته د روزنو اهتمام وکړي ترڅو ددوی وړتیاوې وده
ومومي او په پروژه کې د کارپوه ،څارنې ،تخنیکي او
ادارې موقعیتونه څخه د ګټې اخیستلو جوګه شي.
		 ددې موخې لپاره ،دشرکتونو مجموعه د مسلکيروزنې لپاره په کافي اندازه سهولت رامینځته کوي. .
		 د شرکتونو مجموعه به افغان خلکوته د خارجيسکالرشپ لپاره یو پروګرام جوړ او په الره واچوي او
دافغانستان ښوونیزو تاسیساتو سره مرسته کوي.

•

کارکوونکو ته د ناڅاپي پیښو تاوان:
		 که چیرې په پروژه کې د کارکولو پرمهال کومکارکوونکی ژوبل شي دشرکتونو مجموعه به ده ته د
طبي او بیا ځواک موندلو لګښت ورکړي.
		 ژوبل شوي کارکوونکو ته دا حق ورکول کیږي چې لهرغیدلو څخه وروسته په پخوانی دنده یا هغې ته ورته
په کومه بله دنده کې وګومارل شي.
		 که چیرې یو کارکوونکی په پروژې کې د کارکولوپرمهال ومري ،د شرکتونو مجموعه مسولیت لري چې
د مړشوی کارکوونکي وروسته کورنۍ ته د مړینې
مناسب تاوان ورکړي.

•

د عینک سیمې ته د تلو سړک
		 د شرکتونو مجموعه به د کابل – لوګر له لویې الرېڅخه د عینک کان سیمې ته د تلو لپاره یو سړک جوړ
کړي.
		 دا به د محلي ټولنو سره مرسته وکړي چې په لوګراونورو سیمو کې خپل مسولیتونه سرته ورسوي. .
hh

فرعي قراردادونه

•

د بریښنا رسونه:
		 د شرکتونو مجموعه به د کارځای او کابل لپاره دډبروسکارو سوځولو په مرسته د بریښنا تولید لپاره یو
مرکزجوړوي چې د  ۴۰۰میګاواټ بریښنا ظرفیت
لري .دا بریښنا به د عینک شاوخوا سیمو ته د بریښنا په
رسولو کې مرسته وکړي.
		 د بریښنا او د سکارو ډبرو فرعي قراردادونه دشرکتونو مجموعې لپاره هغه فرمان په یادوي چې له
مخې یې د شرکتونو مجموعه به د ډبروسکارو
سوزوونکی یو ۴۰۰میګاواټ ظرفیت لرونکی د بریښنا
مرکز جوړاو په کارواچوي او د اړینو سکرو لپاره د
سکرو کان وکني.
د بریښنا مرکز څخه د انتقال لیکې غزول کیږي ترڅو
 ۲۰۰میګاواټ بریښنا د عینک پروژې ته ورسوي او
پاتې  ۲۰۰میګاواټ د نیشنل ګریډ له الرې بیه
ورکوونکو ته ویشل کیږي.

•

اوبه رسونه:
		 د شرکتونو مجموعه پروژې ته د تازه اوبو برابرولو پهموخه پروژې ته څیرمه د اوبه څاګانې جوړوي چې د
پایپونو په مرسته پروژې ته اوبه چمتوکوي.
		 دا به د اوبو محلي زیرمو په وده کې مرسته وکړي.		 د شرکتونو مجموعه د اوبه رسونې لپاره نورتسهیالتهم برابروي لکه داوبو بندونه ،بمبې ،د پاکولو
سیسټمونه او د ویشلو لیکې .دا به پاکو اوبو ته د عینک
سیمې اړوند کلــــــــیو ته السرسي زیاته کړي.
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د  ۲۰۰۸کال می څخه د  ۲۰۱۰کال تراګست پورې ،د کانونو
وزارت د ګوسټاوسن په مرسته د شرکتونو مجموعې سره پنځه
فرعي قراردادونو په اړه خبرې اترې کړي دي چې پدې کې د
امنیت ،اوبه ،بریښنا او د سکروډبرو کانونه ،نورمنرالونه او
دریلو یوالر په اړه قراردادونه شاملیږي.

•

د ریل الر:
		 د ریل الرې په اړه هوکړه د شرکتونو مجموعې څخهژمنه اخلي چې د عینک پروژې او د افغانستان نورو
برخو سره دمرستې لپاره د ریل الره جوړه کړي.
		 دا هوکړه د ریل الرې د شونتیا وروستۍ مطالعېپربنسټ السلیک شوې ده او د لګښت شریکولو او ګډ
السرسي په هکله به د یوې بلې هوکړې په اړه خبرې
اترې وشي.
		 د شرکتونو مجموعې څخه ژمنه اخیستل شوې ده چېپه خپل لګښت د پروژې پورې تړلې د ریلوالر جوړ
کړي.
		 د ریل الرې لیکه د عینک سیمې خلکو دښې اړیکې اواقتصادي ودې المل ګرځي او پدې سره د سیمې
استوګنو ته ګټه رسوي.

 :ggدا باید په نښه کړای شي چې قرارداد د “افغانستان د مناسبو ښاریانو روزلو” ته اشاره کوي نه “ځايي بشري ځواک ته” .کیدای شي وروسته د قراردادالسلیک کولو څخه ځايي ټولنې ته دروزنې موضوع رامینځته شوی وي ،اوکه چیرې
داسې وي نودا باید په واضحه توګه وویل شي او څرګندونې ورکړشي چې د”ځايي بشري ځواک” څخه مراد څوک دی.”.
 :hhد عینک په کوم اصلي قرارداد کې چې د  Global Witnessلخوا بیاکتل شوی دکان سیمې ته دتلو کوم سړک ندی یاد شوی .د تلو سړک په اړه د هوکړې جزییات دې د هغه لګښت سره چې له دې امله ورکول کیږي ،اوپدې اړه کومه
ژمنه چې ځايي خلک به پرته له کوم خنډ څخه ددې الرې نه ګټه اخلي ،خپورکړای شي.
 :iiدا فرعي قراردادونه خپورشوي ندي ،او نه هم  Global Witnessددوی کوم نقل ترالسه کړی دی .بناء دخلکو ویناوې چې دا فرعي قراردادونه څه دي د چیک کولو جوګه ندي.

Appendix three

۳ضمیمه :د محلي ټولنې سره د شرکتونو دمجموعې اړیکې

د  ۲۰۱۲کال د اپریل په  ،۲۸د شرکتونو مجموعې Global
 Witnessته د یو لیک په ترڅ کې د عینک په سیمه کې میشته ټولنې
سره د خپلو اړیکو په هکله جزییات چمتوکړي ،چې پدې ډول دي:

•

د شرکتونو مجموعې د هغو ټولنو سره چې ښايي د پروژې
فعالیتونو له امله اغیزمن شي د عینک کان کیندنې قرارداد
السلیک کولو څخه وړاندې ،په ترڅ کې او وروسته له السلیک
کولو څخه په سیسټماټیک ډول مشورې کړي دي .د بیلګې په
توګه ،د شرکتونو مجموعه  HBPته دنده سپارلې ده چې د
پروژې لپاره  ESIAترسره کړي ،چې په دې دنده کې د ټولنې
اغیزې ارزونې سربیره ،د عینک کان شاوخوا کلو او قومونو له
استوګنو سره مرکې ،د مشرانو او سپین ږیروغونډې برابرول
ترڅو د پروژې پرمختګ په هکله د مشرانونظریې او غوښتنې
واوریدل شي ،محلي ګومارنه ،روزنه او داسې نورشاملیږي.

•

د شرکتونو مجموعه د قرارداد په بنسټ دا دنده نلري چې د
بشري حقونو په اړه خپله پروژه وارزوي .په هرحال ،قرارداد
کوونکي لوري د پروژې کارکوونکو خوندیتوب ،ژوند ،د
پروژې د چاپيریال ساتنې ،د محلي کسانو په کارګومارنې
اوداسې نور ،په اړه ځانګړي شرطونه ایښې دي.

•

د شرکتونو مجموعه او محلي ټولنې پرته له خواشینۍ څخه
پرمخ ځي .تراوسه پورې د پروژې په اړه له محلي ټولنې څخه
هیڅ کوم شکایت ندی ترالسه شوی.

•

په کومو ځایونو کې چې ځانګړې اندیښنې پیدا شوي دي د
شرکتونو مجموعه د ټولنې له غړو سره لیدلې ده .د بیلګې په
توګه ،د پروژې هغو فعالیتونو په اړوند چې په یوه محلي هدیره
یې ناوړه اغیزې کولې.

•

د کان کیندنې قرارداد له مخې ،د شرکتونو مجموعې څخه
غوښتل شوې ده چې د رغونې او تولید په دواړو مودو کې
محلي کارکوونکي په کاروګوماري او په قرارداد کې د بیالبیلو
مودو لپاره د ګومارنې بیالبیل نسبتونو په واضح ډول ټاکل شوي
دي .او سمهال دواړه لوري د کان کیندنې قرارداد څخه په ټنګه
پیروي کوي.

•

تردې دمه  ۲۶۰تنه افغانان د شرکتونو مجموعې لخوا په دندو
ګومارل شوي دي .دا کسان د اداري پرسونل ،ژباړونکي،
موټرچلونکي ،اشپزان ،داخلي پولیس او پاکوونکي په توګه د یو
کلن قرارداد په اساس ګومارل شوي دي چې یوکال څخه
وروسته به بیا نوی کیږي ،او موقتي کارکوونکي د درې
میاشتنۍ قرارداد په اساس نیول کیږي .د شرکتونو مجموعه به د
قرارداد له پای ته رسیدلو څخه وړاندې افغان کارکوونکو ته
خبرورکړي او دقرارداد پای ته رسیدلو کړنالره به دافغانستان د
کارقانون او اړوندو شرطونو په اساس چمتوکړي.

•

د  ۲۰۱۲کال د مارچ تر ۳۱پورې ټول  ۲۶۰تنه افغانان د
بشپړې مودې قرارداد په اساس ګومارل شوې دي .د
کارکوونکو تنخوا د کارپیچلتیا او تخنیکي یا اداري غوښتنو په
اساس د  ۳۰۰امریکايي ډالرو څخه تر ۲۵۰۰امریکايي ډالرو
پورې فرق لري .ځینې کسان په متوسط یا لوړې کچې اداري
پستونو کې ګومارل شوي چې لوړې تنخواوې لري .د عینک په
سیمه کې افغان کارکوونکي د کان شاوخوا له  ۲۹قبیلو څخه
ټاکل شوي دي ،او په کابل کې ګومارل شوي کسان زیاتره
دکابل ښاریان دي .دوی د اداري پرسونل ،ژباړونکي،
موټرچلوونکي ،کارکوونکي ،او مرستندویانو په توګه ګومارل
شوي دي .لکه څنګه چې پروژه تراوسه په رسمي ډول په کار
نده پیل کړې ،موجود کارونه د تسهیالتو جوړولو په برخه کې
موقتي کارونه دي.

•

په روان وخت کې د شرکتونو مجموعه افغان کارکوونکو ته د
ټکنالوژۍ ،اداره ،مالي ،تولید او ماندرين زده کړو په برخه کې
روزنیز کورسونه چمتوکوي.
د شرکتونو مجموعه د مسو استخراج کولو اساسي تخنیک زده
کړې په اړه  ۲۰کسانو ته ددرې میاشتولپاره د  ۲۰۱۱کال د
جوالی څخه تراکټوبر پورې د بشپړې مودې روزنیزپروګرام
چمتوکړې ده چې ټول لګښت یې د شرکتونو مجموعې لخوا
ورکول کیږي .د شرکتونو مجموعه پالن لري چې د  ۲۰۱۲کال
په ترڅ کې  ۹۰کسانو ته روزنه ورکړي ،چې  ۳۰کسانو لپاره
لومړی صنف د  ۲۰۱۲کال د اپریل په  ۱۵پیل شوېده .ګټه
اخیستونکي د محلي حکومت او قومي مشرانو لخوا وړاندیز او
د یوې مرکې څخه وروسته دشرکتونو مجموعې لخوا ټاکل
کیږي .دا روزنېزپروګرام به په پرله پسې ډول د پروژې
رغونیز پرمختګونو سره یوځای په الره واچول شي.

•

د شرکتونو مجموعه په روان وخت کې چمتووالی نیسي چې د
 MOMشپږتنه چارواکي د جیانکسي کاپرلمتډ ته واستوي
ترڅو د چین دولت پورې تړلې د چاپيریال ساتنې وزارت څخه
د چاپیریال ساتنې او ارزونې په اړه مسلکي روزنه ترالسه
کړي .روزنه اوس د چمتوکیدو او پیل کیدو په درشل کې ده .ګټه
اخیستونکي دافغانستان لخوا ټاکل شویدي.

•

د پروژې په ټولنیزه مجموعه کې دزده کړې ،طبي ،تفریحي
تسهیالت او مذهبي ځایونو جوړول دي چې لګښت یې د
شرکتونو مجموعې لخوا ورکول کیږي .لکه څنګه چې په
قرارداد کې دشرکتونو مجموعې څخه غوښتل شوېده چې ددې
تسهیالتو په جوړولو کې د محلي حکومت او قومي مشرانو
نظرونو ته غوږ کیږدي ،دشرکتونو مجموعه به د پروژې له
بشپړ شروع کیدو سره په تدریجي توګه دا دندې ترسره کړي. .

•

د شرکتونو مجموعه خپلو کارکوونکو ته د کاري خوندیتوب
لپاره اړین ساتونکي وسایل او د طبي پاملرنې خدمتونه
چمتوکړیده .د زده کړې ،طبي ،تفریحي او خریدارۍ
نورتسهیالت په راتلونکي پړاو کې برابریږي ،او دشرکتونو
مجموعه به ددې تسهیالتو لپاره په فقره یې توګه د کان کیندنې
قرارداد په اساس تخصیص ورکړي .د شرکتونو مجموعه په
روان کال کې پالن لري چې ځايي خلکوته یو جومات یا
ښوونځی جوړ کړي او اوسمهال د محلي حکومت او سپین ږیرو
سره په مشورې بوخت دی.

•

د شرکتونو مجموعه د کلتوري اثاروساتنې په هکله د دولت
هڅې مني
او ورته درناوي کوي او هیله لري چې د مرستې لپاره خپل ټول
زیاروباسي .مونږ په لومړۍ پړاو کې کارکوونکو ته د کلتوري
اثارو کیندنې لپاره ټول اړین تسهیالت او وسایل چمتوکړي دي
لکه کانټینران ،جنریټور ،کیمره ،واکي ټاکي (د انتقال وړ دوه
اړخیزه راډیو) ،خیمې او داسې نور .همدارنګه د تجربه لرونکو
کسانو لپاره د استوګن ځای او ډوډۍ خوړلو کوټه ورکړې ده.
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